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)amlat plan 

Siktemålet med Samlet plan for vassdrag 
(Samlet Plan) er å få en mer samlet, 

forvaltning av vassdragene. 
Samlet Plan gir forslag til en 
gruppevis prioritert rekkefølge av 
vannkraftprosjekter for senere 
konsesjonsbehandling. Prioritering av 
prosjektene skjer etter en vurdering av 
kraftverksøkonomisk lønnsomhet og grad 
av· konflikt med andre brukerinteresser 
som en eventuell utbygging vil medføre. 

Samlet Plan gir videre et grunnlag for 
å ta stilling til hvilke vassdrag som 
ikke bør bygges ut, men disponeres til 
andre formål. 

I alt omfatter Samlet Plan 
vannkraftprosjekter tilsvarende omlag 
40 TWh midlere årsproduksjon. 

Miljøverndepartementet har ansvaret for 
arbeidet, i samarbeid med Olje- og 
energidepartementet, Norges vassdrags-
og elektrisitetsvesen og andre 
instanser. 

Regjeringen la våren 1985 fram 
stortingsmelding om Samlet plan for 
vassdrag, St.meld. nr. 63 (1984-85). 
Samlet Plan vil bli ajourført, første 
gang i en storti ngs melding i 1987. 
Denne stortingsmeldingen vil omtale en 
del mindre prosjekter, som ikke kom med 
i den første meldingen. Den vil også ta 
for seg reviderte utbyggingsplaner for 

for vassdrag 

en del av prosjektene som allerede er 
vurdert, såkalte 
videref øringsprosj ek ter. 

Arbeidet på ulike fagområder skjer dels 
sentralt, dels på fylkesnivå der 
fagfolk fra fylkeskommunen, 
fylkesmannens miljøvernavdeling og 
andre etater er trukket inn. I hvert 
fylke er det opprettet en rådgivende 
kontaktgruppe for arbeidet med Samlet 
Plan. Som koordinator for arbeidet med 
prosjektene i fylkene, er det engasjert 
egne medarbeidere. 

Utredningene om vannkraftprosjekter og 
konsekvenser stilles for hvert prosjekt 
sammen i vassdragsrapporter • Foruten 
utredningene om vannkraftprosjektene, 
blir følgende brukerinteresser/forhold 
behandlet: naturvern, friluftsliv, 
vilt, fisk, vannforsyning, vern mot 
forurensning, kulturminnevern, jord- og 
skogbruk, reindrift, flom- og erosjons-
sikring, transport, isforhold. og. 
l'anntemperatur og klima. Dessuten blir 
regionaløkonomiske virkninger vurdert. 

Vassdragsrapportene sendes fortløpende 
til høring i berørte kommuner, lokal 
interesseorganisasjoner m.v. 
Vassdragsrapportene danner, sammen med 
høringsuttalelsene, grunnlaget for den 
gruppevise prioriteringen i Samlet 
Plan. 
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Forord: 

Denne vassdragsrapporten er utarbeidet som en del av Samlet 
Plan-arbeidet i Aust-Agder og vest-Agder fylker. En kort 
omtale av tidligere vurderte utbyggingsalternativer, er gitt 
i kap. l i denne rapporten. Begge alternativene ble i 

St.meld. nr. 63 (1984-85) Om Samlet plan for vassdrag 
plassert i gruppe 12, kategori III. De nye utbyggings-
alternativene er en videreføring med sikte på å redusere 
negative virkninger aven eventuell utbygging. Resultatet av 
videreføringen vil inngå i en ajourføring av Samlet Plan i 
1987. 

Rapporten redegjør for mulige vannkraft pl aner i Tovdalsvass-
draget, beskriver brukerinteressene i vassdraget og vurderer 
konsekvensene ved en eventuell utbygging av prosjektet. 

Kap. 5 inneholder en kort oppsummering, med skjemaer hvor 
det er foretatt en klassifisering av nedbØrfeltets verdi for 
de ulike brukterinteressene uavhengig aven eventuell 
utbygging. Videre er det i skjemaene foretatt en vurdering 
av konsekvensene ved en eventuell utbygging av de enkelte 
kraftstasjoner, samt en vurdering av konsekvensene ved full 
utbygging etter alt. C og D. 

Når det gjelder konsekvensvurderingene må det understrekes 
at disse er foreløpige, og har skjedd ut fra en vurdering av 
prosjektet sett isolert. De forelØpige vurderingene vil 
kunne endres når prosjektet senere skal sammenliknes med 
andre prosjekter i Samlet Plan. 

Vassdragsrapporten er sammenstilt og redigert av vassdrags-
forvalteren i Vest-Agder fylke, Tom Egerhei. En rekke fag-
medarbeidere har i prosjektet bidratt på ulike fagområder, 
jfr. bidragslisten bakerst i rapporten. 



Rapporten sendes på høring til berørte kommuner, lokale 
interessegrupper m.v., og vil sammen med høringsuttalelsene 
danne grunnlaget for vurdering av Tovdalsvassdraget i Samlet 
Plan. 

Kristiansand, la. september 1986 
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1. INNLEDNING 

1.0 Beliggenhet 

Tovda1svassdraget ligger mellom Nidelvvassdraget og Otra-
vassdraget. Vassdraget har et totalt nedbørfelt på 1888,0 

2 2 km (1845,5 km ved topp Boenfoss), hvorav det aller meste 
ligger i Aust-Agder fylke. Kun ca. 1,8% av feltet lengst 
mot nordøst kommer inn i Telemark fylke. Tovda1svassdraget 
renner til havet i Topda1sfjorden ved Kjevik i Kristiansand 
kommune, og det aller nederste parti med bl.a. det nederste 
utbyggbare fall ligger således i Vest-Agder. 

I hovedtrekk består vassdraget av to elvegreiner som renner 
sammen i Herefossfjorden ved Herefoss. Den østre og lengste 
greina er selve Tovda1se1va, som har sitt utspring i det man 
til vanlig benevner som Austheiene til Setesdal, og kan 
lettest stedsangis som rett øst for Straume i Setesdal. 

Den andre vassdragsgreina benevnes oftest som Ulda1svass-
draget og har sitt nedbØrfelt sØr og vest for Tovda1se1va. 
Her kan antydes i det minste tre utspring, idet en e1ve-
grein, Skjeggedalsåna, kommer fra Sandsvatn-området øst for 
Fånefjel1 i Bygland. En annen grein, Hovlandsåna, kommer 
fra Høvringenområdet i Evje og Hornnes kommune, og en tredje 
grein kommer fra Oggeområdet i Birkenes og Iveland kommuner. 

Følgende 
grenser: 
Iveland 

kommuner har deler av vassdraget innen sine 
Valle, Bygland, Am1i, Froland, Evje og Hornnes, 

og Birkenes i Aust-Agder, Fyresdal i Telemark og 
Kristiansand i Vest-Agder. 

Nedbørfeltets beliggenhet i Sør-Norge framgår av fig. 1. 
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TOVDALSVASSDRAGET 

I 

Figur 1. Tovda1svassdragets beliggenhet i Sør-Norge 

1.1 Videreføring av Samlet Plan 

Regjeringen vedtok 22. mars 1985 St. meld. nr. 63 (1984-85) 
om Samlet Plan for vassdrag. Stortinget behandlet meldingen 
19. juni 1986. Siktemålet med Samlet Plan for vassdrag er å 
få en samlet nasjonal forvaltning av vassdragene. Planen er 
derfor ingen utbyggingsplan, like lite som den er en verne-
plan. Samlet Plan kan karakteriseres som en nasjonal over-
siktsplan som skal være rammesettende for rekkefølge og om-
fang av den framtidige konsesjonsbehandlingen av vannkraft-
prosjekter. 

Regjeringen har i sitt arbeid lagt stor vekt på at Samlet 
Plan skal være fleksibel slik at kraftoppdekningen kan 
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sikres på en best mulig måte . ut fra dette legger meldingen 
opp til en deling av vannkraftprosjektene gjennom tre kate-
gorier . Hele 540 alternativer i 310 vannkraftprosjekter er 
fordelt på 3 kategorier i 15 grupper i Samlet Plan for 
vassdrag . 

I Kategori I finner en 
behandles straks og 

prosjekter som alle kan konsesjons-
fortløpende som bidrag til energidek-

ningen i årene framover . Kategori I består av 5 grupper. 

I Kategori Il presenteres prosjekter som kan nyttes til 
kraftutbygging eller til andre bruksformål. Kategori Il 
består av 3 grupper . 

Kategori III har med prosjekter som, basert på de tekniske 
utbyggingsløsninger som hittil er vurdert, ikke anses 
aktuelle for kraftutbygging på grunn av meget stor konflikt-
grad med andre brukerinteresser og/eller høye utbyggings-
kostnader. Kategori III består av 7 grupper. 

Regjeringen har lagt opp til at arbeidet med Samlet Plan 
blir videreført. Det er bl . a . forutsatt at nye alternativer 
for en del vassdragsprosjekter skal vurderes etter de samme 
kriteriene som de eksisterende prosjektalternativene. I 
tråd med disse intensjonene er det utarbeidet nye planer for 
Tovdalsvassdraget . De nye planene danner grunnlag for de 
vurderinger som er gjort i denne rapporten og vil danne 
grunnlaget for vurderingen av Tovdalsvassdraget ved neste 
ajourføring av Samlet Plan som etter planen skal legges fram 
for Stortinget i 1987 . Det er i denne rapporten ikke gitt 
en nærmere omtale av naturgrunnlag, samfunn og samfunnsut-
vikling. Denne beskrivelsen ble 
vassdragsrapporten om prosjektet, 
Det vises derfor til denne 
opplysninger om disse forhold . 

gitt i den tidligere 
datert 25. april 1984. 

rapporten for nærmere 
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1.2 Tidligere vurderte utbyggingsplaner 

Aust- Agder Kraftverk har 5. juni 1978 søkt om konsesjon for 
utbygging av Tovdalsvassdraget. Det er prinsipalt sØkt om 
tillatelse for et utbyggingsalternativ tilsvarende alt. A i 
den tidligere vassdragsrapporten (april 1984), subsidiært om 
tillatelse til utbygging etter et alternativ tilsvarende 
alt. B. Et sammendrag av disse to utbyggingsalternativene 
er gitt i det følgende . 

Alt. A - utbygging til Skj eggedal: 

Foruten oppr ettelse 
planen bygging av 12 

av 6 nye reguleringsmagasiner omfatter 
kra f tstasjoner og utvidelse av eksi-

sterende Hanefossen kraftstasjon. 

Eksisterende fløtningsregulering i Straumsfjorden (4 m) opp-
rettholdes. Via en tunnel overføres avløpet fra Gjeddevatn 
til Grøssæ . Grøssæ reguleres 17 m (2 m heving, 15 m 
senking). Topsæ kraftstasjon utnytter fallet mellom Topsæ 
og Grøssæ. Fra Topsæ, som reguleres 21 m føres vannet i 
tunnel på vestsiden av dalen til utlØp øverst i Ardalen, med 
utnyttelse i Araksfoss kraftstasjon. 

Ved Stuvestøyl i Ardalen bygges en ca. 28 m høy dam for 
etablering av et kunstig magasin. Fra magasinet i Ardalen 
fØres vannet i en ca. 16 km lang tunnel til Skjeggedal for 
utnyttelse i Skjeggedal kraftstasjon, som ligger på dalens 
Østside . Dette vannet utnyttes så nedenfor i Risdal kraft-
stasjon som utnytter fallet mellom Verevatn og Mjåvassfjord. 
Inntaksdammen bygges ca . 200 m nedenfor Verevatns utlØp. 
Ved siden av denne kraftstasjonen blir også Skjeggedalsfoss 
kraftstasjon liggende, hvor fallet mellom Eptevatn og Mjå-
vassfjords utnyttes . Inn på samme tilløpstunnel føres også 
avløpet fra Øvre Skjeggedal via en overføringstunnel med 
inntak i Småvatni . 

Hovland kraftstasjon bygges for å utnytte fallet mellom 
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magasinet Vikstølvatn og Flateland ved Vågsdalsfjord. 
Vannet fra disse ovenforliggende kraftstasjoner utnyttes 
først i Skripelandsfoss kraftstasjon som utnytter fallet 
mellom Kolstraumfjord og Hanefossmagasinet, og dernest i 
Hanefossen kraftstasjon Il som utnytter fallet ned til Here-
fossfjorden. Kraftstasjon Il i Hanefossen bygges på grunn 
av for liten installasjon i eksisterende kraftstasjon. 

Rislåfoss kraftstasjon utnytter fallet mellom Herefoss-
fjorden og Senumstadfjorden. Delvis med tanke på flomdemp-
ing reguleres Herefossfjorden 2 m (0,5 m heving, 1,5 m senk-
ing). 

Laksefoss kraftstasjon utnytter fallet i elven mellom Senum-
stadfjorden og Flå. Ved foten av Laksefoss bygges en ca. 10 
m hØY dam som bringer vannstanden opp i høyde med Senumstad-
fjorden. 

Grytefoss kraftstasjon utnytter fallet i elven mellom Flå og 
Lunden bro. på toppen av Grytefoss bygges en 10 m hØY dam. 
Fra inntaket ledes vannet gjennom en tunnel langs vestre 
elvebredd. 

Flakk kraftstasjon utnytter fallet mellom Natveitmagasinet 
og Lunden bro i Tovdalselva. Ved Natveit bygges en ca. 32 m 
hØY dam som ved fylt magasin bringer vannstanden opp til 
kote 190. 

Rettåna i Oggevatns nordlige utlØp, stenges og overføres til 
Dikeelv. Oggevatn reguleres 1 m. For overføring av avløpet 
fra Ljosevatn til Oggevatn må det bygges en kanal, og et 
bekkeleie må utbedres for å ta større vannføring. 

Boen kraftstasjon utnytter fallet i elva fra ovenfor Boen-
foss til havnivå. På toppen av fossen bygges en dam og 
vannet ledes i tunnel langs vestre elvebredd. 

Alt. B - utbygging i eget vassdrag. 

I utbyggingen inngår de samme 6 reguleringsmagasinene som 
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for alternativ A. Det må bygges 13 kraftstasjoner. 

For de øverste anleggene til og med Ardalen er utførelsen 
den samme som for alt. A. Fra inntaket i Ardalsmagasinet 
føres vannet i tunnel på vestsiden av dalen til VråIstadvatn 
med utnyttelse i VråIstad kraftstasjon. 

Tveit kraftstasjon med inntak i Tveitvatn utnytter det meste 
av fallet i elva ned til Øvre Ramset jern. Tovdalselva 
videre er svært slak, og det utnyttes intet fall før Hynne-
kleiv. på toppen av Hauglandsfoss bygges en dam. Fra 
inntaket ledes vannet i tunnel ned til nordenden av Gauslå-
fjorden med utnyttelse i Hauglandsfoss kraftstasjon. For 
utnyttelse av fallet mellom Gauslåfjorden og Herefossfjorden 
bygges Herefoss kraftstasjon. 

Kraftstasjonene for strekningen videre nedover i Tovdalselva 
blir som for alternativ A. 

I Uldalsgreina blir det ikke lønnsomt å bygge ut kraftsta-
sjonene Risdal og Skripelandsfoss. 
heller ikke utvidelse . 

stasjonene Skjeggedalsfoss og 
alternativ A. 

Hovland 

Hanefossen trenger 

bygges som i 

Konsekvensene ved utbygging etter begge disse alternativer 
anses for såvidt negative at de er plassert i kategori III i 
Stortingsmeldingen om Samlet Plan. 
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2 BRUKS FORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET 

2.0 Is og vanntemperatur 

på Herefossfjorden har isen vært mye brukt til tversgående 
trafikk, særlig tømmertransport. Også andre steder langs 
hovedvassdragene brukes elva eller vannene til tversgående 
trafikk når isen er god nok. Kryssing av islagte elver og 
vann i forbindelse med skiturer foregår ellers mange steder, 
f.eks. i Oggevatnområdet, ved Høvringen og på Topsæ/Grøssæ. 
Når Topdalsfjorden er islagt, foregår det en del isfisking 
på fjorden. 

2.1 Naturvern 

2.1.1 Områdets egenart 

Tovdalselvas nedbØrfelt er stort og når fra 1100 m.o.h. og 
ned til havnivå. Nedbørfeltet rommer dermed eksempler på 
mange forskjellige naturtyper, selv om det enkelte steder 
virker ensformig. Hele nedbørfeltet er tynt befolket, med 
unntak av tettstedet Birkeland, og det er bare på elveslett-
ene nedenfor det er sammenhengende jordbruksarealer. Øvre 
Tovdal utmerker seg ved å være relativt lite påvirket av 
fysiske inngrep. Dette er med på å øke områdets verdi innen 
både geologi, zoologi, botanikk og i landskapsmessig sammen-
heng. De mange gamle stølene kan gi et inntrykk av tid-
ligere tiders tilstand, og gir mulighet til å følge land-
skapets utvikling. Botanisk kan en følge gjengroingsutvik-
lingen. Ved Boen er det også gammelt kulturlandskap som gir 
området særpreg. I resten av nedbØrfeltet er det kultur-
påvirkning typisk for vår tid som av og til bryter naturens 
dominans av landskapsbildet. 

Berggrunnen og isens arbeid preger i stor grad landskapet. 
Harde og tungt forvitrelige grunnfjellsbergarter har gitt 
lite jord og vegetasjonen viser at den vokser på skrinn 
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mark. Frodig vegetasjon forekommer særlig langs svakhets-
soner i berggrunnen og i vassdragets nedre deler. Dette gir 
mange steder 
dels viser 
dette mange 

noe variasjon, ved at terrengform og 
sammenfallende variasjon. Særlig 

steder ved Ogge, der berggrunnens 
linjer også framheves av vann. 

vegetasjon 
tydelig er 
former og 

Geofaglig gir Tovdalselva flere gode eksempler på samspillet 
mellom undergrunn og elveløp. I denne 
ningene Straumsfjord-Rjukanfossen og 
spesielt fram . 

sammenheng kan strek-
Bås-Herefoss trekkes 

Hydrologisk representerer Tovdalsvassdraget en 
mellom Østlands- og Vestlandsforhold, kyst og 
Dette er dokumentert ved vannmerket ved Austenå. 

overgang 
innland. 

Brytningen mellom innlands- og kystklima, østlandske og 
vestlandske forhold , gjenspeiles også i plantelivet. Inn-
slaget av kystplanter er betydelig og ofte dominerende, men 
flere østlige arter forekommer også. Variasjonsbredden i 
myrtypene omfatter også østlige typer; både de sørvestligste 
egentlige strengemyrer og de vestligste konsentriske hØg-
myrer er registrert innen dette nedbørfeltet. Sammen med 
variasjonen med stigende høyde, fra hav til fjell, gjør 
dette området naturgeografisk interessant. Denne verdien 
styrkes ved at det er et godt utvalg av lite påvirkete del-
områder i nedbørfeltet. Noen få sjeldne plantearter fore-
kommer her, men det er ikke mye av noen av disse artene. 
Hovedinntrykket er at det meste av nedbørfeltet har en ens-
artet vegetasjon. Innen hver av de naturgeografiske region-
ene er vegetasjonen typisk, men sammenliknes ulike regioner, 
er det tydelig at variasjonsbredden innen nedbØrfeltet er 
stor. Vegetasjonen er mer typisk enn spesiell. 

Zoologisk er det særlig Øvre Tovdal som utmerker seg ved et 
stort mangfold og ved å huse mange sjeldne og sårbare arter 
i norsk og nordisk sammenheng. Sett under ett blir 
mangfoldet enda større i hele nedbørfeltet, men arealene er 
også større, slik at delområder, særlig mindre deler, opp-
fattes som artsfattige og ensformige. Sårbare og sjeldne 
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arter har et uvanlig godt og uforstyrret produksjonsgrunnlag 
i Øvre Tovdal. Dette henger sammen med at området er rela-
tivt lite påvirket av menneskelig aktivitet. Ved at mange 
biotoper er representert innen hele nedbØrfeltet, bys et 
stort utvalg arter brukbare produksjonsforhold. Enkelt-
områder i nedre del av nedbørfeltet har en viktig funksjon 
som rasteplass for trekkfugl tilknyttet våtmark. 

Ulike deler av nedbørfeltet har ulikt særpreg; Øvre Tovdal 
er relativt lite påvirket av menneskelig aktivitet og dette 
gjenspeiles i at naturtyper og forekomster som er i ferd med 
å bli uvanlige, finnes her. Midtre deler av vassdraget er 
på mange måter ensartet, men dette er forsåvidt typisk for 
regionen. Nedre del av vassdraget er mer variert, men også 
dette er typisk innen denne naturgeografiske regionen. 

2.1.2 Verneverdige og interessante områder og forekomster 

2.1.2.1 Verneverdier knyttet til hele, eller store deler 
av vassdraget. 

Tovdalsvassdraget har meget stor verdi som referansevassdrag 
for ferskvannsbiologi, vannkjemi og hydrologi. Dette er 
nærmere omtalt under punkt 2.1.3. Tovdalen er også egnet 
som et geologisk typeområde og deler av nedbørfeltet er 
egnet som typeområde for dyre- og planteliv. Vassdraget har 
som helhet, ut fra disse to verdikriterier, meget stor 
naturfaglig verdi. 

2.1.2.2 Øvre Tovdal. 

Nedbørfeltet fra Rjukanfossen og opp, er relativt lite be-
rørt av tekniske inngrep og har betydelige verneverdier 
knyttet til berggrunnsgeologi, geomorfologi, planteliv, 
dyreliv, kulturhistorie, og de generelle landskapsmessige 
kvaliteter. 

Miljøverndepartementet har bedt fylkesmannen i Aust-Agder 
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lage utkast til verneregler og avgrensning for et landskaps-
område i Øvre Tovdal . 

Verneverdiene er i stor grad knyttet til områdets relativt 
store grad av uberørthet . Dette bidrar til å Øke områdets 
type- og referanseverdi. Delområder av geofaglig og bota-
nisk interesse omtales spesielt under punktene 2.2.1.3 og 
2.2 . 1.4. Her skal det i tillegg nevnes at frodige vegeta-
sjonstyper synes å være vanligere i Øvre Tovdal enn lenger 
ned i vassdraget, bortsett fra den delen som ligger under 
marin grense. Den spesielle og sjeldne myrtypen omtalt 
under punkt 2.2.1.4 Ab) forekommer flere steder. Særlig 
mellom Straumsfjorden og Mjåvatn er det mange slike myrdrag. 

Flere verneverdige enkeltforekomster, dels spesielle, dels 
velegnete typeeksempler , innen et såpass begrenset område, 
øker verdien av de mellomliggende områdene. Mulighetene for 
sammenlikning mellom det spesielle og det vanlige er til 
stede for flere ulike faktorer. 

Dyrelivet viser flere int eressante trekk. I tillegg til de 
typiske artene forekommer flere arter som regnes som sjeldne 
og/eller sårbare i norsk/nordisk sammenheng, f.eks.: Stor-
lom, kongeørn , jaktfalk, dvergfalk, hubro, gråspett, bjørn, 
jerv og oter . Øvre Tovdal er også dyregeografisk interess-
ant, bl.a. forekommer både typisk høy fj ellsarter som f.eks. 
jaktfalk, fjellrype og blåstrupe kort fra typiske lavlands-
arter som gråhegre, hagesanger, munk og grevling. Også 
østlige arter finnes, lavskrike og gråspett kan nevnes som 
eksempler . Mangfoldet er stort og det er tvilsomt om noe 
annet område i landsdelen har en liknende artssammensetning 
innen et såpass begrenset og relativt lite påvirket område. 
Nedbørfeltet ovenfor Rj ukanfossen er velegnet som type- og 
referanseområde for dyreliv i landsdelen. 

De landskapsmessige kvaliteter i Øvre Tovdal er knyttet til 
varierte natur- og kulturhistoriske verdier. 

Øvre Tovdal er dels et gammelt kulturlandskap der den tid-
ligere bruksform er nedlagt, dels et naturlandskap der deler 
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av naturen er preget av urskog. Området er relativt lite 
påvirket av tekniske inngrep og gir dermed en kontrast til 
de fleste andre områder i regionen. De gamle stØlene bryter 
ikke kontrasten, tvert imot, de er med på å understreke den 
historiske sammenheng og utvikling som har gitt dagens land-
skap. 

Områder som er relativt lite preget av tekniske inngrep og 
samtidig har kvaliteter som dette området, begynner å bli 
mangelvare. Det må nevnes at Telemark fylke i sin fylkes-
plan har lagt strenge restriksjoner på arealbruken i sin del 
av dette nedbørfeltet. 

Øvre Tovdal har referanse- og typeverdi for flere fagom-
råder. Naturen er relativt lite påvirket av fysiske inn-
grep, og dette er vesentlig for graden av verneverdi. Det 
er nå bygget vei inn til Ardalen fra Araksbø. Denne veien 
endrer ikke i seg selv landskapets karakter avgjørende, men 
ny arealbruk og andre utnyttingsformer som nå blir mulig, 
kan være mer vesentlig enn selve veien. Ved opprettelse av 
et eventuelt landskapsvernområde, er formålet å ta vare på 
landskapets nåværende særpreg ved å forby tekniske inngrep 
og andre tiltak som kan endre landskapets art eller karak-
ter, uten at nåværende bruks former begrenses. 

2.1.2.3 Områder av geologisk interesse. 

Området nord for Dale har særlig stor interesse og følgende 
enkeltområder nevnes: 

A. Ved straumsfjorden og nordover finnes flere gamle kob-
ber- og sØlvgruver. Grunnlaget for driften var kobber-
glans. Disse forekomster har geologisk verdi. De er 
også egnet som referanseobjekt og til undervisnings-
formål. 

B. UtlØp straumsfjorden - utlØp Topsæ. 
Dalformen er glasialt preget. De mange større og mindre 
vannene i dalen er forbundet av korte strie elver. 
Denne type dal strekning er ikke vanlig og har geomorfo-
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logisk verdi. Formene er i dag stabile. 

c. UtlØp Topsæ - Rjukanfossen. 
Elveløpet på denne strekningen er meget karakteristisk 
og har faglig verdi. Det skifter her stadig mellom 
rolige partier med lateral erosjon, og stryk og fosser 
hvor elva passerer bergterskler som virker som lokale 
erosjonsbasis. Disse er bestemmende for den laterale 
erosjon. 

Lenger ned finnes også interessante områder: 

D. Strekningen Bås - Herefoss. 
Denne løpsstrekningen viser tydelig undergrunnens be-
tydning for utviklingen av et elveløp. ut fra dette har 
den verdi som fluvialgeomorfologisk studieobjekt. 

E. Oggeområdet er geomorfologisk særpreget. 

2.1.2.4 Områder og forekomster med interessant planteliv. 

A. Myrer. 

a) Ardalen ved Anebjør og VidestØl. Her er det et godt ut-
valg av fattigmyr som er ulikt utformet. Strengmyrene 
ved Stornestjørn er særlig velutviklede, og er foreslått 
vernet som naturreservat i "Utkast til verneplan for 
myrer i Aust-Agder fylke". 
nasjonal sammenheng. 

Verneverdien er stor i 

b) VidestØlhei og Furebuhei. Et variert heiområde med mye 
bakkemyr. Artsutvalget er typisk for indre Agder, men 
utformingen av strenger og voller er sjelden. Vernever-
dien er stor i nasjonal sammenheng, og området er fore-
slått vernet som naturreservat i "Utkast til verneplan 
for myrer i Aust-Agder". Bare en liten del av området 
ligger i Tovdalsvassdragets nedbørfelt. 

c) Storemyr ved Tveitvatn. Dette er den største uberørte 
hvelvede nedbørrnyra som er kjent i Agder, og den ligger 



2 - 7 

ved myrtypens vestgrense. Myra har stor verdi i lands-
målestokk, men er ikke foreslått vernet i "Utkast til 
verneplan for myrer i Aust-Agder", pga. dyrkingsverdien. 

d) Skjeggestadhylen. Vegetasjonen er artsrikere enn vanlig 
og vekstfaktorenes variasjon markeres godt av variasjon 
i plantesamfunnene, særlig i løsbunn og mykrnattesamfunn. 
Myra har stor regional verdi. 

e) Botnemyr ved Mykland. Flatmyr, bakkemyr og initial-
strengmyr finnes her og myra har regional verdi. Sam-
tidig er det flere østlige arter (sivblom, lurvtorvmose 
og svelttorvmose) som det er mye av. Også nordøstlige 
arter som dvergbjørk og rusttorvmose forekommer. Botne-
myr er foreslått vernet som naturreservat i "Utkast til 
verneplan for myrer i Aust-Agder". 

f) Storemyr i Langedalen ved Mykland. Denne myra tilsvarer 
mye e). 

Flatmyr, svakt g) Myrlandskap omkring Amlandslonane. 
hellende bakkemyr og noe strengemyr. 
verneverdi. 

Myrene har lokal 

h) Myrer rundt Grønevatna. Svakt hellende bakkemyr med 
verdi i lokal sammenheng. 

i) Myr nord for Lauvrak, Herefoss. Flatmyr og svakt hel-
lende bakkemyr som kan tjene som typeområde. Myra har 
verdi i lokal sammenheng. 

j) Myrer ved Lauvtjern, Fidje. Flatrnyrer, svakt hellende 
bakkernyrer og initialstrengmyr. Myrene har lokal til 
regional verneverdi. 

k) Storemyr nord for Lølandsfjord, Ogge. Både flatmyr, 
svakt hellende bakkemyr,initialstrengmyr og ekte streng-
myr finnes innen et lite område. Dette er den sørvest-
ligste registrerte strengmyr. Det er også uvanlige og 
plantegeografisk interessante arter på myra; rikelig av 
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den nordøstlige sivblom, store mengder av den sørlige 
vasstorvmose og glasstorvmose. Myra har stor nasjonal 
verneverdi, men er ikke foreslått vernet i "Utkast til 
verneplan for myrer i Aust-Agder" pga. dyrkingsverdien. 
Det er ikke planlagt oppdyrking i den nærmeste framtid 
pga. dreneringsproblemene. Den mest verneverdige delen 
av området er den bløteste . 

l) Gjertrudsmyr og Skarkemyr ved Rettåna. Myrtypeutvikling 
belyses godt ved at flere stadier og former er repre-
sentert. Det meste av områdets variasjon finnes, men de 
plantegeografiske interessante artsforekomstene er svak-
ere representert her enn på myr kl, selv om de samme 
artene finnes. Myrene har regional verdi, og er fore-
slått vernet som naturreservat i "Utkast til verneplan 
for myrer i Aust-Agder" . 

m) Myrer ved Noslebuvatn og Staketjørnane. 
hellende bakkemyr og initialstrengmyr 
verdi. 

Fl atmyr , svakt 
med regional 

n) Porsmyr . Bakkemyr og flatmyr dominert av pors. 
Einstape vokser ut på myra og glasstorvmose finnes her. 
Myra har verdi i regional sammenheng. 

o) Moltemyr ved Mørklivatn . Denne nedbørmyra ligger på 
vestgrensen for myrtypen, men deler av myra er påvirket 
av grøfting. 

p) Orrmyr ved Natveit. Flatmyr og svakt hellende bakkemyr 
av regional verdi . 

q) Myrer øst for Lauvdal ved Natveit. Flatmyr med Europas 
eneste kjente forekomst av fertil glasstorvmose. 

B. Andre interessante planteforekomster. 

a) Nord for 
fastmark 

straumsfjorden. Vegetasjonen er meget 
og myr, fattig og rik vegetasjon 

variert, 
veksler 



hyppig. Området 
Det inngår i det 
råde. 
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er mer variert enn vanlig i r e g i onen . 
foreslåtte Øvre Tovdal landskapsve r nom-

b ) Nuten ved VidestøI i Ardalen. En artsrik forekoms t av 
edel lauvskog med krevende arter som er uvanlige i i ndre 
Agder. Nuten er foreslått vernet som naturreservat. 

c) Kvislestøyllii i Ardalen. Et urskogsområde dominert av 
gran og osp . Kvislestøyllii er foreslått vernet s om 
naturreservat. 

d) Liene nord for Tveitvatn og Øvre Ramset jern er a rtsrike 
og flere krevende arter som er uvanlige i indre Agder 
finnes her, og av de varmekjære artene er det fl ere som 
ikke finnes høyere opp i vassdraget. 

e ) Liene nord for Dometveit har tilsvarende særtrekk som 
område dl, men her er det dels andre arter. 

f ) Røyrtveit urskogsfelt ved VikstØIsvatn er verne t s om 
naturreservat. Urskogen er fredet som referanseområde 
for skog-Økologisk forskning. 

g ) Lille og Store Hovatn har ferskvannsbiologisk refer anse-
verdi ved at det er drevet forskning på kalking av s ure 
vann der, innen "kalkingsprosjektet". 

h ) Lille Hovatn, Eielandsvatn, Noslebuvat n o g Ogge har 
referanseverdi ved at plantelivet i disse v annene ble 
undersØkt og kartlagt i 1977 av Kirsti Halvo r s e n , resul -
tatet er utgitt i SNSF-prosjektet- som "teknisk notat", 
TN 36 / 77. Ogge er dessuten egnet som typelokal i tet for 
vannvegetasjonen i indre Agder . StØrre l sen gir et godt 
utvalg avarter og vegetasjonsutforminger, s amtidig som 
de typiske hovedtrekk, lite næringstilgang og få arter 
sammen, dominerer. 

i) Berse. Strandvegetasjonen rundt vannet 
frodig i forhold til resten av vassdraget. 

er uvanl i g 
Vannet og 
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strandsonen er vernet som naturreservat av hensyn til 
fuglelivet. 

j) Resvatn har innslag av krevende arter som er uvanlige 
ellers i nedbørfeltet. 

kl Ved Bjorvatn er 
med alm-lindeskog 
plantegeografisk 

det en meget verneverdig edel lauvskog 
og blåbær-eikeskog. Det er også 

interessante forekomster her. Området 
er vernet som naturreservat. 

1) Kvitrot er en sjelden plante som finnes ett sted i nedre 
del av Tovdalselvas nedbørfelt. Forekomsten er plante-
geografisk interessant, men kartfestes ikke. 

m) Fauløyna på Hamresanden ved utløpet av Tovdalselva, har 
ulike utviklingsstadier av plantesamfunn både på sand-
bunn og mudderbunn. Fauløyna ligger inn til en stor 
campingplass. Dette gjør det mulig å utnytte de peda-
gogiske verdier som ligger i vegetasjonens klare varia-
sjoner. Dessuten er det en plantegeografisk interessant 
forekomst her. 

2.1.2.5 Områder med interessant dyreliv . 

a) Ved Førevatn i Froland/Birkenes hekker svartbak, en del 
ender og sannsynligvis storlom . Innlandshekking av 
svartbak er uvanlig og storlom regnes som en sårbar art 
i Norge. Vannet har verneverdi. 

b) Lille og Store Hovatn har ferskvannsbiologisk referanse-
verdi ved at det er drevet forskning på kalking av sure 
vann der, innen "kalkingsprosjektet". 

c) Vassvatn er en mye brukt rasteplass for andefugl både på 
vår- og høsttrekk . Vannet er også lokalt viktig som 
hekkeområde for ender . 

d) Søre Herefoss brukes som overvintringsområde av sang-
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svane og dykkender. strømmen holder vanligvis et grunt, 
bredt utlØpsos isfritt, samtidig som dybden passer godt 
for svaner. 

e) Heimdalsvatn er typisk for vann i indre Agder ved at det 
er såpass variert at mye av den vanlige forekommende 
variasjon dekkes. Vannet kan være egnet som typeområde. 

f) Flakksvatn er et lokalt viktig hekkeområde for ender og 
brukes av vadere og andefugl på trekk. 

g) Berse ved Birkeland er vernet som naturreservat. Vannet 
har regional betydning som hekkeområde, blant flere 
arter kan nevnes rosenfink, rørsanger og gulsanger. 
Mange arter bruker vannet som rasteplass under trekket. 
Vegetasjonen er uvanlig frodig i forhold til det vanlige 
i regionen, og gjør vannet attraktivt for arter som har 
få tilsvarende tilbud i regionen. Lagesildbestanden i 
vannet er også interessant, dette er den eneste kjente 
forekomsten avarten mellom Østlandet og Rogaland. 

h) Drangsholtkilen ovenfor Boen brukes som rasteplass av 
andefugl på trekk. 

i) Fauløyna og Nesset ved utlØpet av Tovdalselva er mye 
brukte rasteplasser for vadefugl, både på vår- og høst-
trekk. Områdene her er av regional verdi. 

2.1.2.6 Landskapsmessig særpregede områder og forekomster. 

a) Øvre Tovdal, omtalt under punkt 2.1.2.2. 

b) Elvene danner flere fosser som er særpregede landskaps-
element og verdifulle i lokal sammenheng. De mest frem-
tredende er Boenfossen, Teinefoss, Herefoss, Hauglands-
foss, Tveitfossen, Skjeggedalsfoss og Vassfoss. 

c) Ogge. Vannet er formet av berggrunnens foldings- og 
sprekkmønster, og har et stort antall øyer, holmer, 
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nes, sund og viker. Berggrunnens struktur gir land-
skapet særpreg også vest for Ogge, til Eieslandsvatn og 
i sørøst mot Flakksvatn, selv om ikke vannflatene er 
like dominerende i disse områdene. Landskapet er typisk 
for regionen, men myr og vann fremhever særtrekk i berg-
grunnen spesielt innen dette området. 

2.1.3 Referanseområder 

Tovdalsvassdraget har meget stor verdi som referansevassdrag 
for ferskvannsbiologi , vannkjemi og hydrologi. Vår viten om 
vassdraget stammer først og fremst fra prosjektet "Sur ned-
børs virkning på skog og fisk" (heretter kalt SNSF), men 
også fra eldre registreringer. Vannmerket ved Austenå, er 
ett av tre i Agder som har en tilfredsstillende registrer-
ingsserie for sammenlikning av hydrologiske forhold i uregu-
lerte vassdrag. Direktoratet for Vilt og ferskvannsfisk 
startet registrering av vannkvalitet i 1967 og fra 1961 
finnes det registreringer av fiskebestander i Tovdal. Den 
eksisterende viten gir godt muligheter for sammenliknende 
studier av surhetsgraden i andre vassdrag, og dens virkning 
på dyrelivet. Denne verdien er særlig stor så lenge det 
ikke har skjedd vesentlige endringer i nedbørfeltet, andre 
enn de som skyldes tilfØrslene av lufttransportert forurens-
ning. Statens forurensningstilsyn organinserer fortsatt 
overvåking av luftbåren forurensning, vannkjemi og fiske-
bestander innen vassdraget. Dette er det nedbørfeltet som 
omfatter den mest allsidige overvåking innen statlig program 
for forurensningsovervåking. "Kalkingsprosjektet" har også 
drevet forskning her, i Hovatn. 

Det er ikke bare forskningsinnsatsen som er nedlagt i Tov-
dalsvassdraget som gir det referanseverdi. Vassdraget er 
fra naturens side typisk for regionen, både med hensyn til 
geologi, plante- og dyreliv. Dette er vesentlige verdier i 
seg selv, og er med på å gjøre vassdraget egnet som refer-
anseområde. Tovdalsvassdraget skiller seg også fra andre 
vassdrag i regionen ved både å nå fra fjell til fjord, og 
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ved å være relativt lite påvirket av tekniske inngrep og 
forurensning. 

Vassdragets referanseverdi er meget stor. Det er ikke mulig 
å framskaffe tilsvarende materiale fra andre vassdrag. 

Tovdalsvassdraget må anses som et meget viktig 
vassdrag i sammenheng med forsuringsutviklingen. 

referanse-

2.1.4 Vurdering av vassdraget i regional og nasjonal 
sammenheng 

Type- og særlig referanseverdien gir Tovdalsvassdraget meget 
stor verdi i nasjonal sammenheng. Nedbørfeltet dekker tre 
naturgeografiske regioner og har dermed en stor variasjons-
bredde. For den øverste av regionene finnes ikke alterna-
tive områder med tilsvarende kvaliteter, med hensyn til å 
dekke den naturlige variasjon innen relativt lite påvirkete 
omgivelser. Typeverdien av nedbørfeltet i de to nedenfor-
liggende regioner styrkes ved at vassdraget gir områdene en 
naturlig sammenheng med Øvre Tovdal. Selv om det skulle 
finnes alternative områder som hver for seg kan dekke vel så 
mye av variasjonsbredden innen de to nedre regionene, er det 
naturlig å bruke hele Tovdalsvassdraget som typeområde, når 
en viktig del er meget velegnet. Den regulerte vannfØringen 
nedenfor Herefoss, fra reguleringene i Uldalsvassdraget, 
reduserer verdien av dette delområde. 

2.2 Friluftsliv 

2.2.1 Områdets egnethet for friluftsliv 

Både naturmessig, ut fra befolkningstetthet og ut fra type 
friluftsområde, kan en dele Tovdalsvassdragets nedbØrfelt i 
tre avsnitt. Den Øvre delen er områdene nord for Dale, den 
midtre delen er fra Dale til Herefossfjorden og den nedre 
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delen går fra Herefossfjorden til sjøen. 

Den øvre delen er et stort sammenhengende naturområde som er 
relativt lite påvirket av inngrep. Området er bl.a. vist på 
en illustrasjon over uberørte naturområder i Sør-Norge i NOU 
1980:20, "Naturvern i Norge". Definisjonen på uberørt 
naturområde er der at området ligger mer enn 5 km fra vei 
eller jernbane og er uten vassdragsreguleringer. 

Det blir stadig færre områder av noe stØrrelse som er ube-
rørte naturområder etter en slik definisjon. De gjenværende 
vil bli mer og mer attraktive for flerdagsturer, og bruken 
vil være økende. 

Områdets kvaliteter for friluftsliv ligger i det mangfoldige 
naturgrunnlaget som gir stor opplevelsesvariasjon. Dalen 
varierer mellom trangere partier med elva rennende i fosser 
og stryk, f.eks. Rjukanfossen, og partier med videre og 
flatere dalbunn med elva i roligere partier, vann og myr-
områder. Myrpartiet ved Stornestjørnin er spesielt i natur-
vernsammenheng, 
ent for dem som 

men det er også et spesielt opplevelsesmom-
går gjennom Ardalen. 

Rester av gammel kulturpåvirkning er også med på å Øke opp-
levelsesverdien i området . Disse består i gamle setre som 
delvis er intakt og gamle fløtningsdammer ved de store vann-
ene. 

Den nordligste delen, ved Straumsfjorden, ligger høyere og 
er mer preget av å være fjellområde enn områdene lenger ned. 
Det er mange vann i området rundt Straumsfjorden, og det kan 
være aktuelt som turpadlingsområde selv om det er vanskelig 
ti 19j engelig • 

Den midtre delen av vassdraget, fra Dale til Herefoss-
fjorden, omfatter både hovedvassdraget og de områder som vil 
bli berørt ved en overføring til Skjeggedal. For begge dal-
førene er det knyttet friluftsinteresser til selve elva som 
varierer mellom partier med fosser og stryk og roligere 
partier med vann. Begge vassdragsavsnittene er egnet til 
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padling; både turpadling og konkurransepadling i stryk . 
Denne form for bruk av elvene er økende . Friluftsinteress-
ene knytter seg ellers til den spredte; faste bosettingen og 
til hyttene som ligger i nedbørfeltet . Det er egnete turom-
råder både for sommer- og vinterbruk og elver og vann brukes 
til bading og noe rekreasjonsfiske. 

Den nedre delen; fra Herefossfjorden til utløpet i Topdals-
fjorden, er preget av et sterkere innslag av kulturlandskap 
og mer tettbebyggelse enn lenger opp i vassdraget. Natur-
områdene med vann og vassdrag i dette området er viktige for 
nærmiljøet; både for den faste bosettingen og for hytter i 
området. Etter som utbyggingen øker vil også behovet for 
rekreasjonsarealer i nærmiljøet være økende, og områdene vil 
da bli sterkere utnyttet enn i dag. 

2.2 . 2 Dagens bruk 

Med den store utstrekningen og variasjonene ilandskapstyper 
som nedbørfeltet har, har det også stor verdi for frilufts-
livet med varierte muligheter . Den Øvre delen brukes som 
turområde til flerdagsturer. Gjennom området går både merk-
ede og umerkede stier som har sammenheng med hytte- og 
løypenettet til Arendal og Oppland Turistforening . Dette 
løypenettet går nå fra Kallingsheia i Amli til Hovden og med 
forbindelse videre til Haukeli og Hardangervidda. 

Den Øvre delen er i dag forholdsvis lite berørt av tekniske 
inngrep, og området har derfor spesiell opplevelsesverdi som 
turområde . Brukerne kommer mange steder fra, og området har 
betydning i regional og nasjonal sammenheng. 

Elvas karakter varierer fra rolige elveløp og større og 
mindre vann, til større fosser og stryk . Elva brukes en del 
til padling, både til turpadling og til konkurransepadling i 
stryk i elva . 

Hele veien hvor det er bosetting brukes elva til bading. 
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Mer faste badeplasser finner en fØrst når en kommer ned mot 
de tettere befolkede områdene langs elva. 

Av de større vannene i nedre del av vassdraget er det 
spesielt Ogge det knytter seg store friluftsinteresser til. 
Vannet har en oppstykket strandlinje med mange odder og 
bukter. Det har også mange øyer og holmer som gjør vannet 
attraktivt for båtliv, og det er flere badeplasser ved 
vannet. Oggevannsområdet har også en rekke hytter. 

Langs hele vassdraget finnes det hytteområder. Både elva og 
nærliggende heiområder er det viktige rekreasjonsområdet for 
disse hyttene. 

I området rundt Ogge og nord for Birkeland er det attraktive 
turområder som brukes både sommer og vinter av folk fra 
kystkommunene i Aust-Agder og fra Kristiansand. For lokal-
befolkningen er det også et mye brukt badejtur- og skiterr-
eng . 

I nedbørfeltet til Tovdalsvassdraget ligger flere heiområder 
som er viktige regionale turområder både for sommer- og 
vinterbruk, eksempelvis Mosfjellheia, Himmelsyna, 0ynaheia 
og Kallingsheia. 

2.2.3 Vurdering 

Det er store friluftsinteresser knyttet til Tovdalsvass-
dragets nedbØrfelt. Det er stor variasjonsmulighet i det 
store nedbørfeltet, fra turområder av nasjonal betydning 
knyttet til turistløypenettet i den Øvre delen, til region-
ale turområder og nærturområder for både fast bosetting og 
hytter. 

Både i fylkesplan og handlingsprogram for friluftsliv i 
Aust-Agder er flere områder i nedbørfeltet pekt på som 
viktige regionale friluftsområder. 
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Lokalt er både vassdraget, de forskjellige vannene og til-
støtende heiområder mye brukt til friluftsliv og rekreasjon. 
Aktiviteter som bading, padling, fiske, jakt, turgåing og 
skigåiong er de vesentlige aktivitetene for folk som har 
disse områdene som nærturområder. 

2.3 Vilt 

2.3.1 Området generelt 

Det ca. 11 mil lange Tovdalsvassdraget har sitt utspring i 
Setesdalsheiene, ca. 1000 m over havet. Herfra renner det 
gjennom flere kommuner fØr det renner ut i sjøen ved 
Kjevik. Det er derfor stor variasjon i dyrelivet langs 
vassdraget. Hele nedbØrfeltet berører 9 kommuner. 

Elg finnes i fast bestand i hele nedbørfeltet. Tettest er 
bestanden nederst i vassdraget. Minstearealet for felling 
av elg er 3000 daa i Kristiansand kommune, mens en i Ardal-
en, i Bygland kommune, må ha 15 000 daa skogareal for å få 
fellingstillatelse. 

I sommerhalvåret bruker elgen hele nedbørfeltet, også de 
hØyeste heiområdene lengst nord. Her trekker den imidlertid 
ned av heia vinterstid, for å beite einer og lauvtreskudd 
langs vassdraget. Ardalen betegnes som et svært viktig 
vinterområde for elg. Elg fra store heiområder samles her 
vinterstid. 

Lenger nedover i nedbørfeltet bruker elgen stort sett samme 
områdene sommer som vinter. Men områdene langs vassdraget 
er også her mye brukt som beitesteder vinterstid. 

Rådyr finnes også i fast bestand langs hele vassdraget. 
Tettest er bestanden naturlig nok nærmest kysten. Men også 
øverst i nedbørfeltet synes rådyr å finne gode livsbeting-
elser, og øverst i Skjeggedalen skytes 10-15 dyr hver høst. 
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Villrein har de senere år trukket lenger og lenger sØr på 
Setesdal Austhei, og i dag står det en god del dyr øverst 
langs vassdraget i Valle og Bygland kommuner. Det ble i 
1983 gitt fellingstillatelse på 20 rein i nordre del av Byg-
land. 17 av disse ble skutt. Flere nord-sØr trekk av vill-
rein synes å ha etablert seg i Straumsfjord/Grøssæ-området. 

Hjort blir sett en gang imellom innen nedbørfeltet, men fast 
bestand er ikke registrert noe sted. 

Bever finnes nesten i alle vann og vassdrag innen nedbør-
feltet. Mye trær blir felt, og mange bekker og myrer ned-
demt. Men ingen store økonomiske tap er påført grunneiere i 
området. 

Bestanden av hare er god i det meste av nedbørfeltet. Rev 
og mår finnes i gode bestander i hele nedbØrfeltet. Måren 
synes å ha best levevilkår i nedbørfeltets øverste halvdel. 

Ulv og gaupe er påvist innen nedbørfeltet, både hØyt oppe og 
nær kysten, mens jerver observert i området lengst nord. 
Spor av bjørn er sett i Ardalen. 

Storfugl og orrfugl finnes i vekslende bestander. Spesielt 
gode orrfuglbiotoper finnes mellom Ardalen og Straumsfjord-
en, i Skjeggedalen, og i Høvringenområdet. Storfuglbestand-
en har i de senere år vært lav i hele nedbørfeltet, selv om 
biotopene synes gode for arten flere steder. 

Lirype finnes i gode 
Bygland, Valle og 

bestander lengst nord i nedbørfeltet, i 
Amli kommuner. Nedbørfeltet inneholder 

flere områder som er viktige 
vadere og andefugler finner 
under vår- og høsttrekket ved 

for våtmarksfugl. En rekke 
gode hvile/beite-muligheter 

Vassvatn i Froland, Berse, 
SØre Herefossfjord og Flaksvatn i Birkenes, samt ved Tov-
dalselvas utlØp, Fauløyna,Drangsholtkilen og Nesset i 
Kristiansand kommune. En rekke gode hekkeplasser er også 
beskrevet innen nedbØrfeltet. 

Kanadagås ble satt ut i otra ved Evje midt på 1970-tallet. I 
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dag hekker de i flere vann i Høvringen - Vikstøl-området. 

Foruten skogsbilveien fra ÅraksbØ til Årdalen finnes ikke 
veier i Øvre Tovdal. Dette gjør sitt til at hele området 
preges av uberørthet. Det samme gjelder Øvre Skjeggedal. 
Sårbare og truede arter som kongeØrn, jaktfalk og hubro 
finner her gode livsmuligheter. KongeØrn hekker flere 
plasser i området. Hubro høres hver vår og hekking er på-
vist helt fram til 1982. Jaktfalk er observert flere ganger 
i området. 

2.3.2 Representativitet 

Tovdalsvassdraget renner gjennom de fleste vanlige natur-
typene en finner på Sørlandet på sin vei fra Setesdalsheiene 
til havet. En finner derfor både typiske fjellevende arter, 
som rein og fjellrype, barskogsarter, som hønsehauk, stor-
fugl og svartspett, samt arter tilknyttet mennesker og kul-
turmark, som låvesvale, gråspurv og gulspurv innen nedbør-
feltets grenser. 

Foruten typiske og vanlige arter, finner også sårbare arter, 
som hubro, jaktfalk, kongeørn og hvitryggspett gode for for-
hold innen nedbørfeltet. Alle disse er knyttet til vass-
dragets øverste del. Stor grad av uberØrthet preger Øvre 
Tovdal og Skjeggedalsområdet, og dette området egner seg 
svært godt som et typeområde for vilt i Sørlandets heiom-
råder. 

Lenger nede langs vassdraget er det spredt bebyggelse, en 
del skogsdrift, men lite industri. Også her er faunaen 
typisk for den naturgeografiske region. Flere vann innen 
nedbørfeltet er fra før regulert. 
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2.3.3 Referanseverdi 

Nedbørfeltet er stort og inneholder stort mangfold i arter 
og habitater . Alle trofiske nivåer er representert, og både 
vanlige arter og truede/sårbare arter finnes. Referanse-
verdien er derfor stor. Aller størst referanseverdi har 
Skjeggedalsområdet og Øvre Tovdal på grunn av relativt lite 
innslag av tyngre tekniske inngrep. 

2.3.4 Produksjonsverdi 

Nedbørfeltet er stort med et variert biotoptilbud som byr 
alle de vanligste artene innen den geografiske regionen gode 
produksjonsmuligheter . I tillegg finner flere sårbare og 
truede arter gode ynglingsmuligheter i de minst trafikkerte 
områdene i Øvre Tovdal og øvre Skjeggedalen. 

2.3 . 5 Bruksverdi 

I hele nedbørfeltet jaktes det elg og rådyr. Jakta drives 
for det meste av grunneiere med slekt og venner. Lengst 
nord, i Bygland 
for betydelige 
åpnet jakt på 
rein, i Valle 

og Amli kommune , leies enkelte elgvald bort 
summer. I Amli, Valle og Bygland er det 
villrein . I Bygland ble det i 1983 felt 17 

139. Jakta drives mest av grunneiere, men 
noe utleie forekommer. 

I Valle, Bygland og Amli kommuner har enkelte grunneiere en 
god ekstrainntekt på bortleie av rype- og orrfugljakt. 
Jegertettheten i disse områdene er middels. Småviltjakt for 
øvrig i nedbørfeltet drives i liten skala. Da helst som 
harejakt av grunneiere med slekt og venner. 
interesse for jakt på bever og andefugl. 

Det er liten 
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Som jaktområde har nedbørfeltet til dels stor betydning 
lokalt, og heller liten betydning i større sammenheng. 

2.4 Fisk 

2.4.1 Området generelt 

Inntil for 10-20 år siden var Tovdalsvassdraget kjent for 
rike fiskebestander med mange fiskearter. Vassdraget har 
blitt sterkt påvirket av forsuring. Sidevassdragene som 
drenerer til Uldalsåna ble relativt tidlig fisketomme (60-
åra). I Tovdalselva er det ennå en del fiskebestander 
igjen, men store deler ble fisketomme eller fikk bestandene 
betydelig redusert i løpet av 1970-åra, en utvikling som 
stadig pågår. 

I de øverste deler av vassdraget er aure eneste fiskeart. 
Al går opp til Tveitvatn, men lever nå fra Gauslåfjorden og 
nedover i vassdraget. I denne delen av vassdraget fins også 
sik og lagesild. Forekomsten av lagesild er bemerkelses-
verdig. Vest for Oslofjorden fins arten bare i Tovdalsvass-
draget og på Jæren. 

Laksen vandret tidligere opp til Herefossfjorden. For ca. 
100 år siden ble det årlig fanget opp til 12 tonn laks og 
sjøaure pr. år. Fangstene avtok i begynnelsen av dette år-
hundre. I 19S0-åra ble det årlig ennå fanget ca. ett tonn 
laks og sjøaure. Siden ca. 1970 er oppvandring av laks i 
vassdraget så godt som opphørt. 

Sjøaure har ikke vært fanget ovenfor Boenfossen. I det 
nederste vassdragsavsnittet er det fremdeles reproduserende 
bestander av sjøaure. Canadisk bekkerøye har de siste år 
blitt satt ut i mange vann i vassdraget. Nedenfor Boen 
forekommer trepigget stingsild, elve- og havniøye. 
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2.4.2 Representativitet 

Tovdalsvassdraget er representativt for de store vassdrag på 
Sørlandet med hensyn til fjellgrunn, avsetninger, vegetasjon 
og dyreliv. Vassdraget omfatter de aller fleste landskaps-
typer og hydrologiske lokalitetstyper fra fjellterreng til 
kyst. De fleste av landsdelens naturlig forekommende fiske-
arter er representert i vassdraget. 

2.4.3 Referanseverdi 

Tovdalsvassdraget er det siste store, lite berØrte vassdrag 
på Sørlandet. Det er relativt lite påvirket av industri og 
lokale utslipp. Opplysninger og data bakover i tid er bedre 
enn for de fleste andre norske vassdrag. Vassdraget har 
siden 1973 vært basisområde for vannkjemiske og fiskebiolo-
giske undersØkelser i forbindelse med sur nedbØr. Regel-
messige vannkjemiske målinger har vært foretatt siden be-
gynnelsen av 60-tallet, og det finnes sporadiske målinger 
helt tilbake til 1920-årene. Lakse- og sjøaurestatistikk 
går tilbake til 1876 . Også målinger av nedbørkjemi og virk-
ninger av sur nedbør på jordsmonn og skog pågår i vassdrag-
ets nedbørfelt . Hovatn har vært nyttet som forsøks lokalitet 
i forbindelse med "kalkingsprosjektet". 

Forekomsten av lagesild er dyregeografisk svært interessant. 
Det har i en årrekke vært gjort utsettingsforsøk av canadisk 
bekkerøye i Tovdalsvassdraget. 

2.4.4 Produksjonsverdi 

Produksjonen av fisk i vassdraget har avtatt sterkt i de 
senere år på grunn av forsuring. I lokaliteter hvor cana-
disk bekkerøye er satt ut etter at auren forsvant, er det 
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oppnådd gode fangster. Tovdalselva er fra gammelt av be-
skrevet som en meget god fiskeelv. Dette gjenspeiles i 
lakse- og sjøaurestatistikken. I vassdragets Øvre deler var 
bestandene tidligere karaktisert som overbefolkede. Med 
sine mange loner og vann har vassdraget vært hØyt skattet 
for sitt gode aurefiske. 

Gjennom tiltak som kalking av sure lokaliteter og kUltiver-
ing av overbefolkede vann, vil produksjonsverdien sannsyn-
ligvis kunne økes betraktelig. 

2.4.5 Bruksverdi 

Den fiskerimessige bruksverdien av vassdraget er i dag langt 
mindre enn bare for få år siden, men vil lett kunne Økes 
dersom forsuringstendensen avtar og kalking og andre kulti-
veringstiltak blir gjennomført. Tovdalsvassdraget er lett 
tilgjengelig og en restaurering av fiskebestandene vil gjen-
skape og ytterligere forsterke interessen for vassdraget. 

2.5 Vannforsyning 

2.5.1 Bruksverdi 

Det er bosatt ca. 6300 personer innenfor vassdragets nedbør-
felt, hvorav ca. 1750 i tettstedet Birkeland og ca. 1400 
innenfor den delen av nedbØrfeltet som ligger i Kristian-
sand kommune (Tveit). 

Hoveddelen av bebyggelsen langs vassdraget i Kristiansand 
kommune er tilknyttet kommunalt vannforsyningsnett. En 
mindre del av bebyggelsen er imidlertid tilknyttet private 
vannverk (DØnnestad og Drangsholt). 

Boen Bruk tar vann fra vassdraget til kjøling av presse og 
rensing i fyrhuset. 
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I Birkenes er det kommunal vannforsyning til bebyggelsen på 
Birkeland. Det kommunale vannforsyningsnettet har uttak fra 
grunnvannsbrønn anlagt i løsmassene langs Tovdalsvassdraget 
like sØr for Lunden bro. Anlegget er dimensjonert for ca. 
4000 p.e. Dagens tilknytning tilsvarer ca. 2000 p.e. Vann-
behandlingen består av alkalislering. 

Bebyggelsen langs vassdraget mellom Birkeland og Søre Here-
foss baserer vannforsyningen på separate brønner. Disse er 
hovedsakelig anlagt i dalsidene langs vassdraget. 

på Søre Herefoss er det felles vannforsyning fra Begervannet 
på østsiden av vassdraget. 

I Herefoss har den igste delen av bebyggelsen felles 
vannforsyning fra bekkeinntak i utløpet fra Landstveit-
tjønna. Dette vannverket forsyner i dag ca. 100 p.e., men 
er dimensjonert for 500 p.e. Vannbehandlingen består av 
alkalisering. Den øvrige bebyggelsen baserer vannforsyning-
en på separate brønner. En av disse brønnene er anlagt ved 
Herefossfjorden. BrØnner forsyner tre boliger ved Hane-
fossen kraftstasjon og er utstyrt med UV-anlegg. 

Bebyggelsen videre nordover langs Tovdalsvassdraget dekker i 
sin helhet vannforsyningen fra separate brØnner. Dette 
gjelder også tettbebyggelsen på Hynnekleiv i Froland kommune 
og tettbebyggelsen på Dølemo i Amli kommune. De fleste 
brønnene er anlagt i dalsidene langs vassdraget, men på 
Svenes og DØlemo er det enkelte brønner i løsmassene langs 
vassdraget. 

Bebyggelsen i Tovdal fra ytre Ramse til Dale baserer også 
vannforsyningen på separate brønner som hovedsakelig er an-
lagt i dalsidene langs vassdraget. på Hillestad er det 
imidlertid anlagt brønn i løsmassene like ved vassdraget. 
Denne er forutsatt å dekke vannforsyningen til 5 boliger. 
Den sørligste gården på Dale har også brønn anlagt i løs-
massene like ved vassdraget. 
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Bebyggelsen langs UldalsvassdragetjSkjeggedalsåna og side-
elvene Rettåna, Hovlandsåna og Vester åna dekker i sin helhet 
vannforsyningen fra separate brønner. Der forholdene ligger 
til rette for det, er brønnene anlagt i løsmasser langs 
vassdraget, mens de fleste har brønner anlagt i dalsidene 
langs vassdragene . 
hyttefelt på 
anlagt i løsmassene 
av Småvatni. 

Det kan i den sammenheng nevnes at et 
Høgeli har felles vannforsyning fra brønn 
ved Skjeggedalsåna like sør for utløpet 

Bebyggelsen på Vatnestraum ved Oggevatn i Iveland kommune, 
har felles vannforsyning fra inntak lOggevatn. Dette vann-
inntaket forsyner ca. 150 p . B . 

2 . 5.2 Alternative vannforsyningskilder 

For bebyggelsen langs hovedvassdraget mellom utløpet i Top-
dalsfjorden og Herefoss er det ingen aktuelle alternativ til 
dagens vannforsyning . 

For bebyggelsen på Herefoss er det aktuelt å øke tilknyt-
ningen til det kommunale vannforsyningsnettet slik at hele 
området dekkes . Det må presiseres at Herefossfjorden ikke 
synes aktuell som vannforsyningskilde pga . belastning med 
fekale forurensninger og for hØy t innhold av koliforme bak-
terier . 

På Dølemo er det aktuelt å bygge ut kommunalt vann forsyn-
ingsnett basert på grunnvannsuttak . Vannforsyningsnettet er 
tenkt å forsyne den eksisterende bebyggelsen i området samt 
et planlagt boligfelt for c a. 20 boliger. Aktuell vannbe-
handling er alkalisering. 

I Tovdal er det i forbindelse med konsesjonssøknaden vurdert 
mulighetene for å skaffe ny vannforsyning til bebyggelsen på 
Austenå og Dale . på Austenå er d e t aktuelt med felles vann-
forsyning (sanitærvann og jordbruksvanning) fra bekkeinntak 
i Kvernåna som kommer fra Nasvatn. For Dalegrenda er det 
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aktuelt med felles vannforsyning (sanitærvann og jordbruks-
vanning) fra bekkeinntak i Bakkebekken som kommer fra øy-
vatn. 

For den øvrige bebyggelsen i Tovdal synes det ikke å være 
aktuelle alternativ til dagens løsninger. 

For bebyggelsen på Engesland i Birkenes kommune er det aktu-
elt med felles vannforsyning fra grunnvannsbrØnn plassert 
ved Ljosevatn. Brønnen er tenkt dimensjonert for 400 p.e. 

på Vatnestraum i Iveland kommune er det aktuelt å anlegge ny 
grunnvannsbrønn ved Oggevatn som erstatning for dagens inn-
tak i vannet. Brønnen er tenkt dimensjonert for 400 500 
p.e. for å kunne dekke vannforsyningen til nye boligfelt i 
området. Aktuell vannbehandling er alkalisering. 

på Mykland i Froland kommune kan det bli aktuelt med felles 
vannforsyning, men det foreligger ikke planer om dette i 
dag. 

I øvrige deler av nedbørfeltet til Uldalsvassdraget synes 
det ikke å være aktuelle alternativ til dagens løsninger. 

2.6 Vern mot forurensning 

2.6.1 Bruksverdi 

Bebyggelsen langs nederste del av vassdraget i Kristiansand 
kommune (Ryen, Boen, Kjevik og Hamresanden) er tilknyttet 
kommunalt avløpsnett som føres til Korsvik renseanlegg. 
Tilknytningen i området tilsvarer ca. 1500 p.e. Korsvik 
renseanlegg har mekanisk og kjemisk rensing og er dimensjon-
ert for 18.000 p.e. Dagens tilknytning tilsvarer 11.000 
p.e. Renseanlegget har utslipp i Kristiansandsfjorden. 

Enkelte mindre boligområder nedstrøms Boen i Kristiansand 
kommune, har felles avløpsnett som føres via felles eller 
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separate slamavskillere ut i vassdraget. Dette gjelder om-
rådene Ve (ca. 80 p.e.), Nygård/Prestegården (ca. 190 p.e,), 

Sol sletta (ca. 130 p.e.) og Krageboen (ca. 30 p.e.). Den 
øvrige bebyggelsen langs vassdraget i Kristiansand kommune 
har separate anlegg. 

Langs vassdraget mellom Boen og Birkeland har bebyggelsen 
separate aVløpsløsninger. For den eldre delen av bebygg-
elsen må anleggene antas å være av lav standard. Et mindre 
boligfelt på GrØdum, ca. 3 km oppstrøms Boen, har felles av-
løpsnett som føres via felles slamavskiller ut i en liten 
sidebekk til vassdraget. Anlegget fungerer dårlig og forut-
settes utbedret. 

Bebyggelsen på Birkeland er tilknyttet kommunalt avløpsnett 
som føres til renseanlegg på vestsiden av Flakksvatn. 
Renseanlegget har mekanisk og kjemisk rensing og er dimen-
sjonert for 4000 p.e. Dagens tilknytning tilsvarer ca. 2000 
p.e. Anlegget fungerer meget godt. 

Bebyggelsen mellom Birkeland og Herefoss har separate av-
løpsløsninger. 

Bebyggelsen på Herefoss er samlet på 6 mindre felles avløps-
nett. To av disse avløpsnettene føres via separate slam-
avskillere til det vestre elveløpet mellom Gauslåfjorden og 
Herefossfjorden. De øvrige aVløpsnettene fØres via separate 
slamavskillere til Herefossfjorden. For det ene boligom-
rådet er det imidlertid felles slamavskiller med utslipp på 
20 meters dyp i fjorden. AVlØpsforholdene på Herefoss må 
karakteriseres som lite tilfredsstillende. 

På Hynnekleiv i Froland kommune er det felles avløpsnett for 
fem boliger. Avløpet føres via separate slamavskillere til 
felles avløp med utslipp i Tovdalselva. 

Bebyggelsen videre oppover Tovdalselva har separate avløps-
løsninger. 

For bebyggelsen langs UldalsvassdragetjSkjeggedalsåna med 
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sideelvene Hovlandsåna og Vesteråna 
avløpsløsninger. Et hytteområde på 

er det også kun separate 
Høgeli ved Småvatn i 

Skjeggedalsåni har felles infiltrasjonsanlegg for 15 hytter. 

Bebyggelsen på Vatnestraum, ved Oggevatn i Iveland kommune, 
har i dag felles avløpsnett som føres via felles slamav-
skiller og sandfiltergrøft med utslipp i Oggevatn. 

Bebyggelsen på Engesland i Birkenes kommune har separate 
aVløpsløsninger . 

Oppstrøms Herefossfjorden er vassdraget lite påvirket av 
forurensninger . Dette gjelder både Tovdalselva og Uldals-
vassdraget med sideelver. Vassdraget ligger i sonen for 
maksimum belastning med sur nedbør. 

Nedstrøms Herefoss blir vassdraget i økende grad belastet 
med forurensninger fra boligkloakk og jordbruksvirksomhet. 
Hele vassdragsavsnittet karakteriseres imidlertid ved en sur 
og relativt saltfattig vannkvalitet. Vassdraget er noe på-
virket av forurensninger nedstrøms Birkeland og denne på-
virkningen øker på strekningen mellom fylkesgrensen og ut-
løpet. 

Analyser viser at vassdraget nedstrøms Herefossfjorden er 
belastet med fekale forurensninger og uegnet som drikkevann. 
Også denne belastningen øker nedover vassdraget. 

2.6.2 Alternative resipientmuligheter 

For hele bebyggelsen på vestsiden av vassdraget nedstrøms 
Boen i Kristiansand kommune er det aktuelt å samle avløpene 
på felles nett som føres til Korsvlk renseanlegg. For denne 
bebyggelsen må derfor Kristiansandsfjorden anses som en 
alternativ resipient. 

For den øvrige bebyggelsen i Tovdalsvassdragets nedbørfelt 
er det ingen alternativer til vassdraget som resipient. 
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Dette antas også å gjelde bebyggelsen på østsiden av vass-
draget nedstrØms Boen (Dønnestad og Ve). 

Langs vassdraget mellom Boen og Herefoss er det ingen aktu-
elle alternativ til dagens separate løsninger. Det er her 
sett bort fra videre utbygging på Birkeland. 

på Herefoss er det ønskelig å samle avløpene fra hele be-
byggelsen på felles avløpsnett som føres til renseanlegg med 
utslipp i Herefossfjorden. 

på Hynnekleiv i Froland kommune, er det aktuelt med en viss 
boligbygging. Avløpet fra nye boliger tenkes ført via 
felles slamavskiller og sandfiltergrøft med utslipp i Tov-
dalselva. Det er ønskelig at et eventuelt anlegg dimensjon-
eres med tanke på også å ta imot avløpet fra den eksister-
ende bebyggelsen. 

på Mykland i Froland kommune, er det aktuelt å fØre avløpet 
fra et planlagt boligfelt (9 tomter) via felles slamav-
skiller og sandfiltergrøft med utslipp i Myklandsvatn. Det 
er ønskelig at et eventuelt anlegg dimensjoneres med tanke 
på også å ta imot avløpet fra en del av den eksisterende be-
byggelsen . 

på Dølemo i Amli kommune er det planlagt felles infiltra-
sjonsanlegg for den eksisterende bebyggelsen samt et plan-
lagt boligfelt (20 tomter). Det kan senere bli aktuelt å 
bygge renseanlegg på DØlemo. 

For bebyggelsen langs Tovdalselva opp strøms DØlemo er det 
ingen aktuelle alternativ til dagens separate anlegg. 

Langs Uldalsvassdraget/Skjeggedalsåna er det aktuelt med 
tiltak innen avløpssektoren for Risdalsgrenda i Froland 
kommune. Det er utarbeidet flatereguleringsplan for om-
rådet. Det kan bli aktuelt å samle avløpene på felles nett 
som føres via felles slamavskiller og sandfiltergrøft med 
utslipp i Skjeggedalsåna/Mjåvassfjorden. 
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På Engesland i Birkenes kommune er det aktuelt å samle av-
løpene på felles nett som føres via felles slamavskiller og 
sandfiltergrøft med utslipp i Ljosevatn. Anlegget er aktuelt 
å dimensjonere for ca. 120 p.e. 

på Vatnestraum ved Oggevatn er det aktuelt å bygge 
anlegg som erstatning for dagens sandfiltergrøft. 
aktuelt med mekanisk og kjemisk rensing. Anlegget er 
dimensjonert for 400 - 500 p.e. 

2.7 Kulturminnevern 

2.7.1 Området generelt 

rense-
Det er 
tenkt 

Tovda1svassdraget er et av de få vassdrag i Sør-Norge som 
ennå er noenlunde uberørt fra fjell til fjord. Det renner 
gjennom ulike landskapstyper og naturområder som tilsammen 
representerer et tverrsnitt av Agder-fylkene. 

I vassdragets nedbørfelt er det kjent omkring 650 kultur-
minner fra forhistorisk tid og middelalder og i de planlagte 
områdene for vannkraftutbyggingen er det registrert 300 fra 
dette tidsrommet. 

Dette antallet gir sannsynligvis bare et tilnærmet riktig 
bilde av hva som finnes av fornminner i utbyggingsområdene. 
HØyst sannsynlig finnes det mange skjult under markover-
flaten, og som man først kan lokalisere ved å foreta mer 
systematiske detalj registreringer. 

Foreløpig er det registrert 219 steinalderlokaliteter, 42 
jernvinneplasser, 20 gravminner, 15 gårdsanlegg, tufter 
o.l., l dyregravfelt, l skålgropstein, foruten at det er 
gjort en delløsfunn. 

Karakteristisk for dette vassdraget er de mange fornminnene 
og mangfoldet i fornminnebestanden. Steinalderboplasser 
viser at Tovdalsvassdraget har vært utnyttet helt fra 



2 - 31 

fangstfolk dro oppover vassdraget for 7000 år siden. Videre 
viser ulike fornminner at det har vært fast gårdsbosetning 
langs hele vassdraget fra jernalderen, og at jernutvinning 
har vært en viktig ressurs . Gravfeltet på Skreros ved Ogge 
er særlig fint og er innkjøpt av Staten. 

Spesielt kan man framheve fornminnene ved Straumsfjorden (i 
Valle og Bygland), Ardalen (i Bygland og AmIi), ved HomstØl-
vatn (i Froland) og Natveit (i Birkenes). 

Ved Straumsfjorden er det registrert 108 fornminner. I all 
hovedsak er det boplasser fra eldre og yngre steinalder samt 
jernutvinningsplasser fra vikingtiden og middelalderen. Det 
er få vann i Sør-Norge hvor det er funnet så mange forn-
minner som ved denne fjorden. Bakgrunnen for de mange forn-
minnene må ha vært rike ressurser av vilt, fisk og myrmalm. 

Selv om de fleste fornminnene ved Straumsfjorden ligger i 
det fløtningsregulerte strandbeltet, reduserer ikke dette 
den vitenskapelige betydningen av dem i vesentlig grad. 

Det er store muligheter for at det finnes steinalderbo-
plasser i Ardalen . Dessuten er det blant annet registrert 
tre godt bevarte ødegårdsanlegg på stølene Anebjør, Vide-
stØylog Nuten. De tre gårdene er fra jernalderen og 
middelalderen, og det dreier seg om store gårder med innmark 
på over 25 daa . I dag kan man se spor etter dem i form av 
tufter, rydningsrøyser, innmark, åkerreiner og gardfar. Her 
er dessuten jernvinneplasser som kan ha sammenheng med denne 
bosetningen . 

Ardalen har vært brukt av bØnder fra to daler, fra Setesdal 
og Tovda1. De tre gårdene har dannet en liten grend og vært 
et viktig bindeledd mellom Setesdal, Tovdal og Fyresdal. I 
utforskningen av gårdsbosetningen og ødegårdsfenomenet i 
jernalderen og middelalderen vil de tre gårdsanleggene ut-
gjøre et stort og betydningsfullt kildemateriale i nordisk 
sammenheng. Ved Austenå sør for Ardalen ligger et gravfelt 
og en middelalderkirkegård, som er et sjeldent kulturminne. 
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Ved HomstØlvatn er det registrert 42 steinalderboplasser og 
5 jernvinneanlegg. Disse fornminnene fra steinalder, 
vikingtid og middelalder er t ypiske for området, og det høye 
antallet gjør fornminnebestanden her spesiell og den har hØY 
vitenskapelig verdi. Trolig finnes også flere fornminner 
ved dette vannet og ved nabovannene Gjuvsvatn og Eptevatn. 

Ved foreliggende regulering er mange av de til nå kjente 
fornminnene periodevis neddemt. Ved en ytterligere reguler-
ing vil enda flere fornminner b l i neddemt . 

Ved Natveit er det kartlagt 17 fornminner som ligger ved en 
rekke småvann. De f l e s te boplasser fra eldre og yngre 
steinalder. De ligger p å overgangen mellom kyst- og skogs-
regionen, i en Økologisk sone som tidligere har vært lite 
utforsket i norsk arkeologi. Nettopp dette gjør boplassene 
spesielt interessante . 

Også fra nyere tid er Tovdalsvassdraget rikt på kultur-
minner. 
gårds-
næring . 

De fleste er 
og stølsbruk 

knyttet til den faste bosetningen med 
og med skogbruk som en viktig attåt-

Bosetningen er spredt, slik en kan vente i et skogsdistrikt. 
Gårdsbrukene ligger v anligvis samlet i små grender. Ofte 
går den dyrkede marka helt ned til elver og vann, ev e ntuel t 
med forbygninger nederst . Vannet har derfor stor betydning 
for opplevelsen av kulturlandskapet og kulturminnene på 
gårdene. 

Et typisk trekk ved vassdragsområdet er dessuten de avsides-
liggende, nedlagte heiegårdene (f . eks . Vestre Kile og 
Driftsli i øvre del av vassdr aget og Øvre Skjeggedal øverst 
i Uldalsvassdraget) . på samme måte som ødegårdsanleggene i 
Ardalen forteller disse gårdene om tidligere tiders til-
pasning og ressursutnytting , d a slått og beite, jakt, fangst 
og fiske ga grunnlag for fast bosetning i heieområdene. 
Tilsvarende finner en nedlagte skogsgårder lenger nede i 
vassdraget (som Djupedal og Natveit). Denne type gårder 
representerer ofte i nteressant gammel bebyggelse. 
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En del bygninger har hØY alder, bl.a. de mange l700-talls-
stabburene i de indre områdene, tømmeret har en alderdomme-
lig utforming som ellers er mest kjent fra nabodalføret 
Setesdal. Andre eldre bygninger er "mandalske" stuer og 
store tre-etasjers våningshus, dessuten Tovdal kirke fra ca. 
1820. 

Som helhet er imidlertid tunene preget av tiden etter ut-
skiftningene (i siste halvdel av 1800-tallet) og fram til 
omkring første verdenskrig. Byggevirksomheten ser ut til å 
ha vært usedvanlig stor i disse årene, noe som kan ha 
sammenheng med økte inntekter fra skogen. Sveitserstilen 
som dominerte i denne perioden, setter i hØY grad preg på 
gårdsbebyggelsen og det kan påvises interessante lokale 
varianter av stilen. Fordi det i den etterfølgende perioden 
var forholdsvis lav byggeaktivitet har bygningsmiljøet et 
usedvanlig enhetlig preg. Det peker seg derfor ut som et 
viktig forsknings- og bevaringsområde for tiden omkring 1900 
både når det gjelder større og mindre gårdsbruk og tidligere 
husmannsplasser. 

Mange bekkekverner er fortsatt i god stand, i tillegg til at 
det finnes utallige tufter. Særlig interessante er de mange 
vassdrevne innretningene i Straume i Setesdal som fikk vann 
fra straums-Mjåvatn. Dette skjedde ved en kunstig over-
føring som skal gå tilbake til 1600-tallet. I dette om-
rådet er det tre kverner, foruten kvern- og sagtufter og 
flere veiter som bl.a. ble brukt til drift av treskeverk på 
flere gårder. 

Flere steder dannes det større og mindre tettsteder. Også 
dette er helhetlige miljøer som gir interessante eksempler 
på forholdene omkring 1900. Her er bl.a. skolehus, en 
almuestue, butikker, bolighus uten jordvei osv. 

Fram til tiden etter annen verdenskrig spilte utslåttene 
stor rolle i gårdsdrifta. Hver gård hadde et stort antall 
slåtter. Hillestad hadde f.eks. 900 slåtter, heter det, og 
hver av slåttene ble hØstet hvert tredje år. Mange av 
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slåttene ligger i mer eller mindre myrlendte områder ned mot 
elver og vann. De er grodd en del til, men preger fortsatt 
landskapet langs hele vassdraget. Ved de største slåttene 
ble det bygd laftede utlØer (høybuer) hvorav svært mange er 
bevart, men bare noen få kartfestet. Ellers satte en høyet 
i stakk, stakketuftene er ikke kartfestet. 

Også stØlsdrifta var knyttet til det omfattende utslåtte-
bruket. Såkalte slåttesetre er typiske for denne delen av 
landet, det vil si at hØyslåtten var av særlig stor betyd-
ning. Når en følger den gamle stølsveien langs elva; pass-
erer en mange utslått er og stØlsvoller med laftede hus fra 
l8-l900-tallet, noen muligens eldre. 

Her er store, dyrkete stØlsvoller med alderdommelige åre-
stuer med sengebrisk og her er mer moderne ovnsstuer, videre 
er her løer, stall og fjøs . En del hus er i bra stand, men 
ofte er det bare tufter og ruiner igjen. 

Det som gjør stØlene i Ardalen spesielt interessante, er at 
de som nevnt, har vært gårder i middelalderen. Selve stØls-
drifta kan muligens følges tilbake til l600-tallet. 

Også skogsdrifta preger landskapet langs vassdraget. 
for tømmerfløting 

Her er 
langs utallige dammer 

hovedvassdr agene 
og sidebekker og 

og forbygninger 
( Skjegged a l s-

-elver. 
og selve Tovdalsvassdraget) 

fra Topsæ, Grøssæ og 
Det er minner fra tømmerfløtingen 

Straumsvatn i nord og helt ut til 
kysten i sør. Den ordinære , årlige fløtingen gikk fra Dale 
og sørover. Dammene i de nevnte innerste vannene og en del 
hØytliggende sidebekker (bl . a. Heimstetjern og Nørstetjern 
med Kleivebekken) er såkalte slippedammer som ble bygd for 
fløtingen lengre nede. I 1920-årene ble det flØtt gjennom 
hele Ardalen. En svær stein-forbygning i Rjukanfossen 
vitner ennå om dette. 

De hØyestliggende fløtingsdammene er steinfyllingsdammer av 
eldre type, f.eks. dammen i Topsæ som skal være fra omkring 
1880 med den tilhørende laftede fløtingskoien. Lengre nede 
er de fleste dammene og forbygningene aven noe nyere type, 
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bygd av store, tilhogde stein, til dels holdt sammen med 
jernbolter. Mange av disse er meget store, imponerende 
byggverk som har stor opplevelsesverdi sammen med elvene og 
fossene. De fleste av dem ligger forøvrig nettopp i områder 
hvor elva går i stryk eller foss og hvor det er planlagt 
kraftverk. De 6 svære forbygningene ved Hauglandsfossen og 
de 3 tilsvarende ved Rislåfoss har så stor kulturhistorisk 
verdi at det kan være aktuelt å vurdere fredning. 

I forbindelse med skogsdrift finner en også koier og staller 
som har vært brukt ved tømmerhogst om vinteren. I området 
ved HomstØlvatn er eksempel på at en har drevet både utslått 
og skogsdrift med utgangspunkt i samme sted, som har både 
koie, stall og høyløe. 

De mange vassdrevne sirkelsagene og restene etter slike 
vitner også om skogsdriftens historie. Det skal videre være 
mange tjæremilebånner i skogen. Endelig skal de mange bro-
karene av store, tilhogde stein nevnes. 

Tovdalsvassdraget er en stor databank for framtidig forsk-
ning med muligheter for å belyse mange vitenskapelige pro-
blemer i forhistorisk tid, middelalder og nyere tid. på 
forskningens nåværende stadium vil det imidlertid ikke være 
mulig på forsvarlig måte å utnytte det datapotensialet som 
disse fornminnene representerer. I uberørt stand represen-
terer derfor vassdraget en enestående mulighet for fram-
tidige undersøkelser. 

Ødegårds- og stØl samrådet i Ardalen peker seg ut som et 
viktig tverrvitenskapelig forskningsfelt. stor vitenskape-
lig interesse er også knyttet til de rike steinalderfunnene 
og til bygningsmiljøet omkring 1900. 

2.7.2 Vurdering 

Kulturminnebestanden er meget rik og har stort mangfold. 
Den dekker et langt tidsrom. Kulturminnene har betydelig 
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kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og pedagogisk verdi i 
regional og til dels også i landsomfattende sammenheng. 
Mange av kulturminnene har nær tilknytning til elver og 
vann. Vassdraget 
for Aust-Agder, 
forsterkes av at 
tekniske inngrep, 
utbygginger. 

kan fungere som et typevassdrag ikke bare 
men for hele 
vassdraget 
mens det i 

er 
sørøst-Norge Verneverdien 
lite berørt av moderne 

nabovassdragene er gjort store 

2.8 Jordbruk og skogbruk 

2.8.1 Næringsmessig oversikt 

I tabell 2.1 under er vist en del data for vassdraget med 
grunnlag i tall fra Landbrukstellinga 1979. 

Tabellen baserer seg på oppgaver fra 49 
kommuner. Dette er grunnkretser som 
ligger innenfor nedbørfeltet. I Bygland 

grunnkretser i 9 
helt eller delvis 
kommune er bare 

ubebodde grunnkretser berørt, slik at data fra Bygland 
mangler i tabellen. I denne kommunen blir arealer av betyd-
ning som beiteområder og skogarealer liggende innenfor ned-
børfeltet. 

Disse forhold gjør at tallene ikke gir et helt korrekt bilde 
av landbrukets stilling i nedbørfeltet, men en får likevel 
fram en rimelig bra næringsmessig oversikt for området. 
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Tabell 2.1. Data for vassdraget (etter landbrukstellinga 
1979) . 
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2.8.2 Jordbruk 

Et gjennomgående trekk er at brukene har lite dyrket jord 
ved siden av noe skog. Av tabell 2.1 finner en at det i 
gjennomsnitt er ca. 30 daa jordbruksareal pr. bruk. Foruten 
at de produktive arealer i gjennomsnitt er små, ligger de 
også ofte spredt slik at gjennomføring aven effektiv struk-
turrasjonalisering er 
skogen tradisjonelt 
jordbruket. 

vanskelig. For øvrig kan nevnes 
har vært betydelig bedre utnyttet 

at 
enn 

I ressurs- og tiltaksplaner for Tovdal og Vestre Amli og 
Mykland og Vegusdal-Herefoss opplyses at mange brukere har 
sitt viktigste inntektsgrunnlag utenfor landbruket , og at 
det er en skjev aldersfordeling blant brukerne. 
jorda er leid bort på kortsiktig kontrakt. Særlig i 

Mye av 
Vegus-

dal og Herefoss er dertil andelen bruk i utenbygds eie stor. 

Angående husdyrholdet må nevnes at dette nå ligger betydelig 
under det f6rgrunnlaget skulle tilsi . 
steringer i driftsbygninger er stort . 

Behovet for inve-

Sysselsettingsmessig er landbruket av vesentlig betydning i 
området og da særlig i de Øvre deler av vassdraget. 

Til tross for jordbrukets relativt svake stilling i dag, må 
det påpekes at mange forhold ligger til rette for å oppnå en 
positiv utvikling av jordbruksnæringa . Klimatisk er beting-
elsene for planteproduksjon svært gunstige i store deler av 
vassdraget og den sentrale lokalisering i forhold til 
markedet gir gode avsetningsmuligheter for produktene. 

Langs vassdraget finnes mange områder egnet for oppdyrking 
og eksisterende jordbruksareal kan i langt større grad ut-
nyttes bedre dersom det faglige miljø kan bedres og inter-
essen for en optimal utnyttelse av ressursene Økes. 
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2.8.3 Skogbruk 

Skogbruk er en dominerende næring langs vassdraget. 

utviklingsmulighetene er store under forutsetning av at 
skogsveinettet blir utbygd. 

2.9 Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til nedbørfeltet. 

2.10 Flom- og erosjonssikring 

Jordbruksarealer langs Skjeggedalsåna med tilløpselvene 
Vesteråna, Hovlandsåna, Rettåna og Tovdalselva er utsatt for 
oversvømmelse ved flom. Mindre erosjonsproblemer forekommer 
på enkelte partier, men så langt en har kjennskap til er det 
ikke store erosjonsproblemer i vassdragene. 

2.11 Transport 

I Tovdalsvassdraget har det gjennom lange tider foregått 
fellesfløtning. Dette gjelder såvel Tovdalsgreina som UI-
dalsgreina av vassdraget. Bortsett fra de begrensninger for 
fløtning som visse fall må ha gitt, må Tovdalsvassdraget 
karakteriseres som et relativt problemfritt fløtningsvass-
drag, når nØdvendig vann var til stede. I Tovdalselva har 
Rjukanfossen ovenfor Dale satt begrensning og det har såvidt 
vites aldri foregått fellesfløtning ovenfor Dale. Det er 
imidlertid på det rene at man i gammel tid også har fløtet 
privat ovenfor Dale. Ved Araksfossen i Ardalen finnes 
rester etter gammel sag. Ved Rjukanfossen har det vært an-
ordnet lasterenne, hvor levninger etter denne fremdeles kan 
ses. Etter det man har fått opplyst har det imidlertid ikke 
vært tØmmerdrift ovenfor Rjukanfoss de siste 65-70 år. I 
Skjeggedalsåna har Skjeggedalsfossen vært problematisk for 
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fløtning. Andre vanskelige fossefall må antas å ha vært 
Vassfossen i vesteråna og Håtveitfossen ovenfor Lislevatn i 
Hovlandsåna. 

Tovdalselva fløtes fra Dale bru til Herefossfjorden og 
hovedelva videre nedover til Knarrestad (i Tveit). Skjegge-
dalsåna fløtes fra Persvad. Hovlandsåna flØtes fra Lisle-
vatn. Engelsåna fløtes fra Haukomvatn og Rettåna fra Rett. 
De sistnevnte elver faller inn i Uldalsåna f.o.m. Mjåvass-
fjorden og nedover og kan om ønskelig videreflØtes i Hane-
fossen forbi Hanefoss kraftstasjons damanlegg og ned i 
Herefossfjorden. 

For øvrig er det fellesfløtning i Lauvraksbekken fra 
Bellandsvatn og i Dikeelv fra Odderdalskil. 

I alle fellesfløtede elver er der bygget fløtningsdammer for 
oppsamling av fløtningsvann. 

De største og viktigste reguleringsanlegg gjennom tidene har 
vært for Tovdalselvas og hovedelvas vedkommende, Straums-
fjorden, Grøssæ og Topsæ. Førstnevnte rommer hele 21 mill. 

3 m ved 4 m oppdemming. Også Grøssæ og Topsæ har rommet 
betydelige vannmengder, anslagsvis til sammen 12-14 mill. 

3 m. Damanleggene ved Grøssæ og Topsæ har imidlertid de 
senere år forfalt og er i dag ikke brukbare uten betydelig 
gjenoppbygging. Reguleringene i de 3 nevnte vann er alle 
hjemlet ved tillatelse etter vassdragsloven, gitt ved Kgl. 
res. av 10. juli 1931 og fornyet ved Kgl. res. av 2. mars 
1934. 
holdt. 

Ved Straumsfjorden er damanlegget intakt og vedlike-

For øvrig kan nevnes at det er demmemuligheter iTveitvatn. 

I Uldalsgreina med sideelver finnes disse 
øv. Bjårvatn, Hestekleiv, Høgeli (Lonene), 
Verevatn, alle i Skjeggedalsåna. Lislevatn 

fløtningsdammer: 
ned. Bjårvatn og 

i Hovlandsåna, 
Haukomvatn i Engelsåna, Retterholtstemmen i Rettåna og i 
Dikeelv finnes stemmer ved 
Natveitvann samt Flakkstemmen. 

Odderdalen, Djupedalsvann, 
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Tidligere fløtningsreguleringer i Vågsdalsfjorden, Ljosevatn 
(Engelsåna) og Homstølvatn (Vesteråna) er gått inn i regu-
leringer for Hanefoss kraftstasjon. 

For de fleste fløtningsreguleringer dreier det seg om fra 2 
til 3 m oppdemming. Dammene er stort sett bygget av kilt 
bruddstein og har et midtløp som stenges med nåler. Bunn-
svill er av tre og det stemmes mot en gangbane av solid 
tømmer, i enkelte tilfeller stål. Ved mangge av dammene er 
såvel bunnsvill som gangbane i dårlig forfatning og flere 
steder mangler til dels nålene. Flere av de nevnte dammer 
har ikke vært i bruk på en rekke år. 

I dag opereres det med et betydelig antallopptaksplasser i 
vassdraget. Dette skyldes vesentlig at det i dag stort sett 
bare foregår partiell fløtning og tverrfløtning med lagring 
av tømmer i vann. Fra disse opptaksplasser biltransporteres 
tømmeret. 

Gjennomsnittlig flØtet tømmer for perioden 1968 t.o.m. 1977 
utgjør 1544 m3

• Perioden 1950-59 gir et gjennomsnitt på 
40.937 m3 og lO-års perioden før krigen 1930-39 gir 48.052 

3 m. Som et rekordår skiller 1924 seg ut med et kvantum på 
3 ca. 164.000 m . 

Etter omkring 1961 har en stadig større andel av tømmeret 
blitt transportert med bil. 

I tillegg til fløtning har vassdraget flere steder vært 
nyttet som vinterdriftsvei ved skogsdrift og for tverr-
trafikk, særlig på isen vinterstid. Dette gjelder særlig 
Herefossfjorden, Gaus1åfjorden, Vågsdalsfjorden, Bjårvatn, 
og Natveitvatn. 
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3 VASSKRAFTPROSJEKTENE 

3.1 Utbyggingsplaner i III Tovdal 

Tovdalsvassdraget er beliggende mellom Nidelv og Otravassdraget 
i SØr-Norge. Nedslagsfeltet er ca. 11 mil langt og dekker et 
areal på 1845,5 km2. med en midlere vannføring på 62,47 m3/s. 

Tovdalsvassdraget renner til havet i Topdalsfjorden ved Kristian-
sand S. 

Den alt overveiende del av området ligger i Aust-Agder fylke, 
mens fylkene Vest-Agder og Telemark berøres i mindre grad. Tov-
dalselvens sydligste del - med det planlagte Boen kraftverk -
ligger således i Vest-Agder, og ca. halvparten av Grøssæ i om-
rådets nordre del ligger i Telemark. 

I hovedtrekk består vassdraget av to elvegrener som møtes og 
renner sammen i Herefossfjorden ved Herefoss. Den østre og 
lengste del er selve Tovdalselven, som har sitt utspring i det 
man til vanlig benevner som Austheiene til Setesdalen. De øverste 
deler ligger ca. 800 - 1000 m.o.h. og kan lettest stedsangis som 
rett øst for Straume i Setesdal. 

Den andre vassdragsgren benevnes oftest som Uldalsvassdraget og 
har sitt nedbØrfelt sØr og vest for Tovdalselven. Her bØr man 
antyde i det minste 3 utspring, idet en elvegren, Skjeggedalsåna, 
kommer fra Sandsvatn-området øst for Fånefjell i Bygland og fra 
hØyder ca. 600 - 800 m.o.h. En annen gren, Hovlandsåna. kommer 
fra Høvringenområdet i Evje fra høyder ca. 500 - 600 m.o.h. og 
en tredje gren kommer fra Oggeområdet i Birkenes og Iveland fra 
noe lavere høyder 200 - 250 m.o.h. 

Tovdalsvassdraget lar seg ikke utnytte i en samlet utbygging, 
men må bygges ut med en rekke større og mindre kraftverker. 

Denne rapport omhandler 2 utbyggingsalternativer, alt. C og D. 

Alternativ C: 

Utbyggingsplanen forutsetter en overføring av Tovdalselvens Øvre 
nedbørfelter til Uldalsgrenen med magasin i Homstøl/Eptevatn og 
omfatter følgende kraftverker: 

Ol Boen 
02 Grytefoss 
03 Laksefoss 
04 Rislåfoss 
11 Hanefossen 
12 Skripelandsfoss 
14 Gjuv 
21 Skjeggedalsfoss 
22 Hovland 
31 Flakk 
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Ol Boen kraftverk utnytter et brutto fall på 16,4 m i Tovdals-
elven, mellom Boenfoss og kote O' i Topdalsfjorden. 

02 Grytefoss kraftverk utnytter et brutto fall på 25, O m i 
Tovdalselven, mellom Flå og Lunden bro. 

03 Laksefoss kraftverk utnytter et brutto fall på 12,25 m i 
Tovdalselven, mellom Senumstadfjorden og kote +47,0 neden-
for Laksefoss. 

04 Rislåfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 20,25 m i 
Tovdalselven, mellom Herefossfjorden og Senumstadfjorden. 

11 Hanefossen Il kraftverk er en utvidelse av Hanefossen 
kraftverk og utnytter samme fall som dette. Brutto fall 
mellom Hanefossmagasinet og Herefossfjorden er 69,2 m. 

12 Skripelandsfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 
12,2 m, mellom Koistraumfjordmagasinet og Hanefossmagasinet 

14 Gjuv kraftverk utnytter et brutto fall på 106 m, mellom 
inntaket i Tovdalselv og Homstøl/Eptevatnmagasinet. 

21 Skjeggedalsfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 200 m 
i Uldalsvassdraget, mellom Eptevatnmagasinet og Mj åvass-
fj orden. 

22 Hovland kraftverk utnytter et brutto fall på 273 m ved Hov-
landsåna i Uldalsvassdraget, mellom magasin Vikstølvatn og 
kote 164 i Flatelandsåna. 

31 Flakk kraftverk utnytter et brutto fall på 170,5 m. mellom 
magasin Natveit og kote 19,5 i Tovdalselven. 

Alternativ C: 

For det samlede prosjekt gjelder disse hoveddata: 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

186,8 MW 
749,5 GWh 
1. 446,2 mill. kr 
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Alternativ D: 

Utbyggingen forutsetter en utbygging i eget vassdrag og pro-
sjektet omfatter følgende kraftverk: 

Ol Boen 
02 Grytefoss 
03 Laksefoss 
04 Rislåfoss 
05 Herefoss 
06 Hauglandsfoss 
11 Hanefossen 
21 Skjeggedalsfoss 
22 Hovland 
31 Flakk 

Prosj ektet forutsetter, i forhold til alt. C, en uendret plas-
sering og fallutnyttelse i følgende kraftverk: 

Ol Boen kraftverk 
02 Grytefoss kraftverk 
03 Laksefoss kraftverk 
04 Rislåfoss kraftverk 
22 Hovland kraftverk 
31 Flakk kraftverk 

I tillegg til disse kommer følgende kraftverker: 

05 Herefoss kraftverk utnytter et brutto fall på 24 m i 
Tovdalselven, mellom Gauslåfjorden og Herefossfjorden. 

06 Hauglandsfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 56,3 m i 
Tovdalselven, mellom Hauglandsfoss og Gauslåfjorden. 

11 Hanefossen kraftverk er et eksisterende kraftverk som ut-
nytter et brutto fall mellom Hanefossmagasinet og Herefoss-
fjorden på 69,2 m. 

21 Skjeggedalsfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 187,2 m 
i Uldalsvassdraget, mellom Eptevatnmagasinet og Mjåvass-
fjorden. 

Alternativ D: 

For det samlede prosjekt gjelder disse hoveddata: 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

1991-c/d/skw/me34r 

138,0 MW 
563,3 GWh 

1115,5 mill. kr 
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Kraftverksprosjekter 

Bilag 3.1.C Kart 

Ol Boen kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

12,5 MW Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

54,0 GWh 
122,2 mill. kr 

Boen kraftverk vil utnytte et brutto fall på 16,4 m i Tovdals-
elven mellom Boenfoss og kote O i Topdalsfjcrden. Kraftverkets 
kapasitet blir på 12,5 MW ved en maksimal turbinvannføring 
qt = 105 m3/s tilsvarende en brukstid på 4600 timer. Kraftverket 
blir et elvekraftverk uten magasin i lokalfeltet og må kjøres på 
tilsiget fra dette samt vannføringen fra de ovenforliggende 
kraftverker. 

Kraftstasjonen liggger i en fjellskråning, vannet føres gjennom 
en kort råsprengt sjakt frem til turbinen og avløpet føres 
gj ennom en dykket tunnel ut i Tovdalselven. Anlegget krever 
sprengning av ca. 600 m tunnel/sjakt. 

Produksjonen er beregnet ut fra en minstevannføring på 4,8 m3/s, 
som tilsvarer gjennomsnittlig minste lavvannføring. 

Utbyggingskostnaden inkluderer nedlegging av eksisterende verk, 
som utgjør ca. 5,0 mill. kr. 

Dersom eksisterende verk ved Boen kan kjøres på minstevannfør-
ingen 4,8 m3/s, kan det være mulig å produsere ca. 4- 5 GWh årlig 
ved verket . 

02 Gry te foss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

15,0 MW 
72,0 GWh 

138,2 mill. kr 

Grytefoss kraftverk utnytter et brutto fall på 25,00 m i 
Tovdalselven, mellom Flå og Lunden bro. Kraftverket blir et 
elvekraftverk uten magasin i lokalfeltet og må kjøres på 
tilsiget fra dette, samt vannføringer fra de ovenforliggende 
kraftverkene. Tilløpet føres gjennom tunnel frem til 
kraftstasj onen som ligger i fj elI. Avløpet føres gj ennom en 
dykket tunnel ut i Tovdalselven. Anlegget krever sprengning av 
ca. 1300 m tunneler. 

Kraftverkets kapasitet blir på 15,0 MW ved en maksimal turbin-
vannføring qt = 80 m3/s tilsvarende en brukstid på 4700 timer. 

1991-c/d/skw/me34r 
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03 Laksefoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasj on 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

8,0 MW 
38,0 GWh 
93,6 mill. kr 

Laksefoss kraftverk utnytter et brutto fall på 12,25 m i Tovdals-
elven, mellom Senumstadfjorden og kote 47,0 nedenfor Laksefoss. 
Kraftverket blir et elvekraftverk uten magasin i lokalfeltet og 
må kjøres på tilsiget derifra, samt vannføringer fra de ovenfor-
liggende kraftverkene. 

Kraftstasjonen blir liggende i dagen, med inntaket som en del av 
inntaksdammen. Avløpet føres gjennom en kanal ut i Tovdalselven. 

Kraftverkets kapasitet blir på 8,0 MW ved en maksimal turbinvann-
føring qt = 80 m3/s tilsvarende en brukstid på 4700 timer. 

04 Rislåfoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

10,5 MW 
54,0 GWh 

116,2 mill. kr 

Rislåfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 20,25 m i Tovdals-
elven, mellom magasin Herefossfjorden og Senumstadfjorden. Kraft-
verket blir et elvekraftverk på tross av at det har sitt inntak 
i magasin Herefossfjorden som reguleres 2 m. Kraftverket vil dog 
fortrinnsvis skulle kjøres på vannmengdene fra ovenforliggende 
kraftverkverker. 

Kraftstasjonen blir liggende i fjell, men med montasjeplass og 
Øvre del av maskinsalen over terreng. Tilløpet føres gjennom en 
60 m lang trykktunnel frem til turbinen og avløpet føres gjennom 
en dykket avløpstunnel ut i Senumstadfjorden. Anlegget krever 
sprengning av ca. 2500 m tunneler og 2000 manIeggsveier. 

Kraftverkets kapasitet blir på 10,5 MW ved en maksimal vann-
fØring qt = 70 m3/s tilsvarende en brukstid på 5000 timer. 

1991-c/d/skw/me34r 
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11 Hanefossen I kraftverk 

Dette er et eksisterende kraftverk med en installasjon på 18,5 MW 
ved en maksimal turbinvannføring qt = 33 m3/s. Øvrige hoveddata 
så som produksjonen etter utbyggingen inngår som en summasjon 
med det nye kraftverk Hanefossen Il . 

11 Hanefossen Il kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

11 MW 
30,S GWh 
81,3 mill. kr 

Kraftverket er en utvidelse av det eksisterende Hanefossen I 
kraftverk og utnytter samme brutto fall som dette. Brutto fall 
mellom Hanefossmagasinet og Herrefossfjorden er 69,2 m. Produk-
sjonsøkningen ved det nye kraftverket er beregnet til 30,5 GWh/år. 
Denne produksjonsøkning fordeler seg på fØlgende måte: 

Vinterproduksjon 
Sommerproduksjon 

+ 35,3 GWh 
4,8 GWh 

Hanefossen Il kraftverk er et magasinverk, med inntak i Hanefoss-
magasinet med en eksisterende regulering på 8,0 m. 

Kraftstasjonen bygges i fjell, og ligger i nær tilknytning til 
det eksisterende kraftverk. Den eksisterende adkomsttunnel be-
nyttes for begge kraftstasjoner. 

Det eksisterende inntak i Hanefossmagasinet er så romslig dimen-
sjonert at det også er tilstrekkelig etter utvidelsen. Den nye 
tilløpstunnel kobles derfor til like bak det eksisterende inntak, 
og vannet føres gjennom tunnel og sjakt frem til turbinen. Ut-
løpet føres gjennom en dykket avløpstunnel ut i Herefossfjorden. 
Anlegget krever sprengning av ca. 700 m tunneler. 

Kraftverkets kapasitet blir på 11,0 MW ved en maksimal turbin-
vannføring qt = 19 m3/s tilsvarende en brukstid for begge kraft-
verker på 4900 timer. 

12 Skripelandsfoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

5,0 MW 
25,0 GWh 
67,5 mill. kr 

Skripelandsfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 12,2 m, 
mellom Kolstraumfjordsmagasinet og Hanefossmagasinet. Kraftverket 
blir et elvekraftverk på tross av at det har sitt inntak i 
magasin Kolstraumfjorden, som reguleres 2,4 m. 
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Kraftstasjonen ligger i dagen og bygges som en del aven ny be-
tongdam som plasseres ca. 800 m nedenfor den eksisterende dam i 
Kolstraumfjorden. Avløpet føres gjennom en avløpskanal ut i Hane-
fossmagasinet. Anlegget krever bygging av 3500 manieggsvei. 

Kraftverkets kapasitet blir på 5,0 MW ved en maksimal turbinvann-
fØring qt = 52 m3/s tilsvarende en brukstid på 4900 timer. 

Gjuv kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

7,6 MW + 15,2 MW 
63,0 GWh 

121,1 mill. kr 

Gjuv kraftverk utnytter et brutto fall på 106 m, mellom inntaket 
like ovenfor Rjukanfoss i Tovdalselva og Homstøl/Eptevatn. Fra 
inntaket føres vannet i tunnel frem til stasjonen som ligger i 
fjell. Avløpstunnelen blir ca. 200 m lang og føres dykket ut i 
Homstøl/Eptevatnmagasinet på ca. kote 355. 

Kleivebekk og Skardsåni tas inn på tilløpstunnelen via sjakt, 
mens avløpet fra Sandsvatn og Leivsvatn overføres ved hj elp av 
en ca. 1600 m lang tunnel. 

Anlegget krever sprengning av ca. 25 km tunneler og sjakter. 

Vannet som utnyttes i Gjuv kraftverk har lite magasin, og det 
vil være hensiktsmessig å installere to turbiner i stasjonen for 
å unngå mye skvalpekjøring. Kraftverkets kapasitet blir på 7,6 MW 
+ 15,2 MW ved maksimale turbinvannføringer på 10 m3/s + 20 m3/s. 
Ved siden av stasjonen vil det bli bygget en forbiledningstunnel 
som stenges med en luke, mens stasjonen kjøres. 

21 Skjeggedalsfoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

48,0 MW 
210,0 GWh 
330,8 mill. kr 

Skjeggedalsfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 200,6 m i 
Ulvdalsvassdraget , mellom Eptevatnmagasinet og Mj åvassfj orden. 
Kraftverket blir et magasinverk. 

Tilløpet fØres gjennom tunnel og sjakt frem til kraftstasjonen 
som ligger i fjell. Avløpstunnelen utføres dykket. Anlegget 
krever sprengning av ca. 7,0 km tunneler og sjakt samt bygging 
av ca. 200 m veier. 

Kraftverkets kapasitet blir på 48,0 MW ved en maksimal turbin-
vannføring qt = 28 m3/s tilsvarende en brukstid på 4400 timer. 

1991-c/d/skw/me34r 
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3.1.l0.C 22 Hovland kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

16.5 MW 
61,0 GWh 

144,7 mill. kr 

Hovland kraftverk utnytter et brutto fall på 273 m ved Hovlands-
åna i Uldalsvassdraget, mellom magasin Vikstøylvatn og kote 164 
i Flatelandsåna. Kraftverket blir et magasinverk. 

Tilløpet føres gjennom tunnel og sjakt fra magasin Vikstøylvatn, 
som har en eksisterende regulering på 14 m, frem til kraftsta-
sjonen. 

To bekker, Skutåna og Nygardsbekken føres inn på tilløpstunnelen. 
Kraftstasjonen blir liggende i fjell og avløpet føres gjennom en 
dykket tunnel frem til Flatelandsåna. Anlegget krever sprengning 
av ca. 13 km tunneler og sj akt. samt bygging og opprusting av 
ca. 3,8 km anleggsveier. 

Kraftverkets kapasitet blir på 16.5 MW ved en maksimal turbin-
vannføring qt = 7,5 m3/s tilsvarende en brukstid på 3750 timer. 

3.1.11.C 31 Flakk kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

37,5 MW 
142 GWh 
230,6 mill. kr 

Flakk kraftverk utnytter et brutto fall på 170,5 m, mellom maga-
sin Natveit og kote 19,5 i Tovdalselven. Kraftverket blir et 
magasinverk. 

Tilløpet føres gjennom tunnel og sjakt fra inntaket i magasin 
Natveit, som reguleres 20 m, frem til kraftstasjonen som er be-
liggende i fjell. 

Avløpet føres gj ennom en dykket tunnel ut i Tovdalselven ved 
Lunden Bro. Anlegget krever sprengning av ca. 4,4 km tunneler og 
sjakt. 

Kraftverkets kapasitet blir på 37,5 MW ved en maksimal turbinvann-
føring qt = 27 m3/s tilsvarende en brukstid på 3750 timer. 

Overført vann fra Hanefossen til Flakk er 283,1 mill. m3. Økning 
i produksjonsvann i Hanefossen pga. overføring av Tovdalselv er 
326,0 mill. m3. For å dekke tap i Hanefossen for overført vann 
belastes Flakk kraftverk med 283/326 av overføringskostnadene 
som faller på Hanefossen kraftverk. 
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3.1.D Kraftverksprosjekter 

Bilag 3.1 D Kart 

3.1.1.D Ol Boen kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 12,5 MW 
Produksjon 52,5 GWh 
Utbyggingskostnad 109,9 mill. kr 

Teknisk beskrivelse som for alt. C. 

3.1.2.D 02 Grytefoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 15,0 MW 
Produksjon 69,8 GWh 
Utbyggingskostnad 118,4 mill. kr 

Teknisk beskrivelse som for alt. C. 

3.1.3.D 03 Laksefoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 8,0 MW 
Produksjon 36,6 GWh 
Utbyggingskostnad 82,9 mill. kr 

Teknisk beskrivelse som for alt. C. 

3.1.4.D 04 Rislåfoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 10,5 MW 
Produksjon 51,9 GWh 
Utbyggingskostnad 100,2 mill. kr 

Teknisk beskrivelse som for alt. C. 
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3.1.6.D 

05 Herefoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 
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8,0 MW 
32,1 GWh 
62,6 mill. kr 

Herefoss kraftverk utnytter et brutto fall på 24 m i Tovdals-
elven, mellom Gauslåfjorden og Herefossfjorden. Kraftverket blir 
et elvekraftverk uten magasin i lokalfeltet og må kjøres på til-
siget fra dette . Eneste magasin er Straumsfjorden som har et 
volum på 21,0 mill. m3. Dette gir en magasinprosent lik 3,1 for 
Herefoss kraftverk. Kraften som blir produsert er av dårlig 
kvalitet og verket vil sannsynligvis ikke bli bygget før mot 
slutten av dette århundre. . 

Fra inntak i Gauslåfjorden føres tilløpet gjennom en trykktunnel 
frem til kraftstasjonen, som ligger i fjell. En dykket avløps-
tunnel fører vannet ut i Herefossfjorden. Anlegget krever spreng-
ning av ca. 570 m tunneler og sjakt. 

Kraftverkets kapasitet blir på 8,0 MW ved en maksimalvannfØring 
qt = 40 m3/s tilsvarende en brukstid på 4200 timer. 

06 Hauglandsfoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

14,0 MW 
62,7 GWh 
9 l ,3 mill. kr 

Hauglandsfoss kraftverk utnyteter et brutto fall på 56,3 m i 
Tovda l selven, mellom Haugl ands f oss og Gaus l å f j orden . Kraftverket 
blir et elvekraftverk uten magasin i lokalfeltet og må kjøres på 
tilsiget fra dette . Eneste magasin er Straumsfjorden med volum 
21,0 mill . m3 . Dette gir en magasinprosent på 3,6 for Hauglands-
foss kraftverk . Kraften som blir produsert er av dårlig kvalitet 
og verket vil sannsynligvis ikke bli bygget før mot slutten av 
dette århundre . Fra inntaket i Tovdalselven, som plasseres ca. 
140 moppstrøms inntaksdammen , føres vannet gjennom en trykk-
sjakt frem til kraftstasjonen, som ligger i fjell. En dykket 
avløpstunnel fører vannet ut i Gauslåfjorden. Anlegget krever 
sprengning av 3,0 km tunneler og sjakt. 

Kraftverkets kapasitet blir på 14,0 MW ved en maksimal turbin-
vannføring qt = 32 m3/s tilsvarende en brukstid på 4800 timer. 



3.1.7.D 

3.1.8.D 

3.1.9.D 
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11 Hanefossen kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 

18,5 MW 
94,5 GWh 

Hanefossen er et eksisterende kraftverk som vil få en produk-
sjonsnedgang fra 116,5 GWh til 94,5 GWh. 

For dagens situasjon er installasjonen i kraftverket for liten. 
Etter at nedbørfeltene Engelsåna og Oggevatnfeltet er overført 
til Natveit, for utnyttelse i Flakk kraftverk, vil den eksister-
ende installasjon være tilpasset restvannmengden. 

21 Skjeggedalsfoss kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

16,0 MW 
76,7 GWh 

191 , 6 mill. kr 

Skjeggedalsfoss kraftverk utnytter et brutto fall på 187,2 m i 
Ulvdalsvassdraget • mellom Eptevatnmagasinet og Mj åvassfj orden. 
Kraftverket blir et magasinverk. For overføring av feltene i 
Øvre Skj eggedal til Epteva tnmagasinet sprenges en overførings-
tunnel som kobles på tilløpstunnelen. To bekker, Høgetjernbekk 
og Lonebekken føres inn på overføringstunnelen. 

Tilløpet føres gjennom tunnel og sjakt frem til kraftstasjonen 
som ligger i fjell. Avløpstunnelen utføres dykket. Anlegget 
krever sprengning av ca. 17,0 km tunneler og sjakt samt bygging 
av ca. 2800 m veier. 

Kraftverkets kapasitet blir på 16, O MW ved en maksimal turbin-
vannføring qt = 10,5 m3/s tilsvarende en brukstid på 4300 timer. 

22 Hovland kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

16,5 MW 
61, O GWh 

144,7 mill. kr 

Teknisk beskrivelse som for alt. C. 
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3.1.10.D 31 Flakk kraftverk 

Hoveddata for kraftverket 

Installasjon 
Produksjon 
Utbyggingskostnad 

37,5 MW 
(142,0 - 22,0) 120 GWh 
213,9 mill. kr 

Flakk kraftverk utnytter et brutto fall på 170,5 m, mellom maga-
sin Natveit og kote 19,5 i Tovdalselven. Kraftverket blir et 
magasinverk. 

Tilløpet føres gj ennom tunnel og sjakt fra inntaket i magasin 
Natveit, som reguleres 20 m, frem til kraftstasjonen som er be-
liggende i fjell. 

Avløpet føres gjennom en dykket tunnel ut i Tovdalselven ved 
Lunden Bro. Anlegget krever sprengning av ca. 4,4 km tunneler og 
sjakt. 

Kraftverkets kapasitet blir på 37,S MW ved en maksimal turbinvann-
føring qt = 27 m3/s tilsvarende en brukstid på 3750 timer. 

på grunn av overført vann må Flakk kraftverk erstatte et produk-
sjonstap i Hanefossen på 22 GWh, 9 GWh som vinterkraft. 



3.2 

3.2.1 

3.2.2.C 
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Hydrologi - Reguleringsanlegg 

Vannmerke 

Bilag 3.1. C Kart 
Bilag 3.1. D Kart 

I Tovdalsvassdraget er flere vannmerker oppført, men det er kun 
vannmerkene 530 Austenå og 531 Flaksvatn som har observasjoner 
over 30 år, samt er tilgjengelig for EDB-behandling. Derfor er 
disse 2 vannmerkene brukt i produksjonsberegningene og bereg-
ninger av vannføringsforhold. 

Magasin. Alternativ C 

Magasin FØr regulerins Etter 
Areal NV HRV LRV Volum (mill. m3 ) 
(krn2 ) Demn. Senkn. Sum 

* Straumsfjorden 760,7 756,7 19,8 1,2 21,0 

Nasvatn 2,4 618,0 618,6 617,6 1,4 1, O 2,4 

Homstøl/ 
Eptevatn 376,0 330,0 190,0 190,0 

* Høvringen 481,5 473,5 5,5 16,5 22,0 

* Vikstølvatn 437,0 423,0 0,7 6,8 7,5 

* Kolstraumfjord 160,9 158,5 8,6 8,6 

* Hanefossmag. 148,68 140,68 11,6 11 ,6 

Herefossfjorden 4,0 79,0 79,5 77,5 2,0 6,0 8,0 

* Ljosevatn 222,56 220,26 1,6 3,2 4,8 

Ogge 6,0 191,5 192, O 191, O 3,0 3,0 6,0 

Natveit 0,1 164,0 190,0 170,0 37,2 37,2 

Sum 281,4 37,7 319,1 

* Eksisterende reguleringer. 

Størrelse og volum på magasinene er beregnet ut fra magasinkart 
i målestokk 1:5000. 
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Magasin. Alternativ D 

Magasin FØr regulering Etter regulering 
Areal NV HRV LRV Volum (mill. 
(km2) Demn. Senkn. 

* Straumsfjorden 760,7 756,7 19,8 1,2 
* *Homstøl/ 
Eptevatn 356,0 330,0 71,7 

* Høvringen 481,5 473,5 5,5 16,5 

* Vikstølvatn 437,0 423,0 0,7 6,8 

* Kolstraumfjord 160,9 158,5 8,6 

* Hanefossmag. 148,68 140,68 ll,6 

Herefossfjorden 4,0 79,0 79,5 77 ,5 2,0 6,0 

* Ljosevatn 222,56 220,26 1,6 3,2 

Ogge 6,0 191,5 192, ° 191,0 3,0 3,0 

Natveit 0,1 164,0 190,0 170,0 37,2 

Sum 161,7 36,7 

* Eksisterende reguleringer 

Størrelse og volum på magasinene er beregnet ut fra 
magasinkart i målestokk 1:5 000 

m3) 
Sum 

21,0 

7l,7 

22,0 

7,5 

8,6 

11 ,6 

8,0 

4,8 

6,0 

37,2 

198,4 

3.2.2.1.C.D HØvringen 
Vikstølvatn 
Kolstraulmfjorden 
Hanefossmagasinet 
Ljosevatn 

Ovennevnte magasiner er tidligere regulert til kraftproduksjon. 
Det er ikke foreslått noen endring av reguleringsgrensene i disse 
magasinene. 

3.2.2.2.C Homstøl/Eptevatn er tidligere regulert til kraftproduksjon, ved 
den planlagte utbygging vil det bli anlagt et større magasin i 
Homstøl/Eptevatn. 

Umiddelbart nedenfor eksisterende dam er det planlagt bygget en 
ny fyllingsdam med morenekj erne. Under kj erne- og filtersonene 
er fjellet dekket av beskjedne mengder løsmasser, og det vil her 
bli rensket til fjell. 

1991-c/d/skw/me34r 
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Dammen er tenkt bygget med et fribord på 5,5 m og en kronebredde 
på 8,0 m. Med HRV på kote 376 blir kronelengden ca. 630 m og 
damvolumet ca. 1.350.000 m3. 

Til venstre for det naturlige utløpet fra Eptevatn vil det bli 
sprengt en omløpstunnel på ca. 10 m2, og den blir ca. 600 m lang. 
Etter byggeperioden stenges tunnelen med en luke. 

3.2.2.3.C Nasvatn 

For å opprettholde en minstevannføring i Tovdalselven på 350 Ils 
ved Tveitvatn foreslås etablert et reguleringsmagasin i Nasvatn. 
Prosjektet forutsetter l m regulering, som etableres ved en dem-
ning på 0,6 m og en senkning på 0,4 m. Dette. gir et magasin på 
2,4 mill. m3 tilsvarende en regulering på 13 % av årsavløpet. 

3.2.2.4.C.D Straumsfjorden 

Straumsfjorden er tidligere regulert til flØtningsformål. Det er 
ikke foreslått noen endring av reguleringsgrensene, men i og med 
at Straumsfjorden tas i bruk for kraftproduksjon vil bruken av 
magasinet endres. 

Den eksisterende dam er utført av tørrmur med en spekket front-
side, har et overløp på 31 m og er forsynt med 4 tappeluker. 
Dammen har en del lekkasjer og lukene trenger fornyelse. 

Planen går ut på å restaurere den eksisterende dam ved å støpe 
en betongplate på dammens frontside og krone, samt for overløpet 
også på luftsiden. Tappearrangementet vil bli omarbeidet for å 
tilfredsstille kraftverkenes behov. 

Et magasinvolum på 21 mill. m3 vil gi 18,8 % regulering av lokal-
feltet. 

3.2.2.5.C.D Natveit 

Magasin Natveit etableres med en dam i utløpet av Natveitvatn. 
som muliggjør en oppdemning på ca. 26 m og en regulering på 20 m. 
Dette gir et magasinvolum på 37,2 mill. m3, hvilket tilsvarer en 
regulering på 9, l % av tilliggende og overførte felter. Rent 
økonomisk ville et ennå større magasin i Natveit ha vært gunstig, 
men den valgte oppdemningshøyde er vurdert ut i fra det lokale 
interesser synes å kunne akseptere. 

Dammen ligger i utløpsoset og bygges som en steinfyllingsdam med 
morenekjerne på fjell. Maksimal damhøyde blir ca. 30 m, lengden 
ca. 180 m og totalt damvolum blir på ca. 162.000 m3. Dammen ut-
styres med en omløps- og flomlØpstunnel. FlomlØpet utføres som 
et sidekanal-overlØp hvorfra vannet føres ned i en omløpstunnel. 
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I en sidedal ca. 150 ID vest for hoveddammen må der bygges en 
sperredam. Dammen får en lengde på ca . 40 m og en høyde på ca. 
12 m. hvilket gir et damvolum på ca. 12 . 000 m3. Dammmen bygges 
som en steinfyllingsdam med morenekjerne på fjell. 

Den kommende strandsone ovenfor Natvelt gård må beskyttes med 
tunnelsteln, for å sikre foten på den planlagte veien mot ero-
sjon. 

I den nordlige del av magasinet finnes en del mindre myrpartier 
som blir liggende ved HRV . Det må ventes at disse myrene over en 
lengre periode vil bli gjenstand for erosjon. Løsmassene rundt 
Natveitmagasinet består stort sett aven grusig morene med lavt 
finstoffinnhold. Dette skulle tilsi at blakking av vannet vil 
bli minimal og mindre enn i de øvrige 

3.2.2.6.C.D Oggevatnet 

Oggevatnet har fra naturens side to utlØp . Mot øst renner Rett -
åna til Uldalsvassdraget og mot syd renner Dikeelv til Flaksvatn 
i Tovdalselven . 

Utbyggingsplanen går ut på å regulere Oggevatnet 1.0 m. Dette 
gir et magasinvolum på 6 mill. m3. hvilket tilsvarer en regu-
lering på 1.6 % av tilliggende og overførte felter. Normalvann-
standen er kote 191.5 og magasinet etableres ved 0.5 m oppdem-
ning og 0.5 m senkning . Den foreslåtte regulering ligger innen-
for Oggevatnets naturlige vannstandsvariasjon. 

Magasin Oggevatnet etableres bl . a . for å overføre Rettånas avløp 
til Natveit. Derfor bygges en sperredam ved Retterholdt ca. 
3.5 km nedenfor utlØpet fra Oggevatn. 

Dammen utføres av betong og den blir ca . 2. 5 ID hØY og 20 ID lang. 
Den består i det vesentlige av et stort lukeløp med sidepilarer . 
For å regulere utløpet fra Oggevatnet ned i Natveitmagasinet 
etableres en betongdam i Dikeelv. Denne dam blir ca. 2.5 m høy 
og 10.0 m bred. Dammen består i det vesentlige av et luke løp med 
sidepilarer. Begge de omtalte dammer fundamenteres på fjell. 

Der forventes ikke merkbar erosjon i magasin Oggevatn ettersom 
reguleringen ligger innenfor de normale vannstandsvariasjoner. 

3. 2.2.7.C.D Herefossfjorden 

Magasin Herefossfjorden etableres v,ed en senkning på l.S m og 
oppdemning på 0,5 m. Dette gir et samlet magasinvolum på 
8 mill. m3. hvilket utgjør mindre enn l % av årlig avløp, og 
magasinet forutsettes delvis brukt som flomdempningsmagasin. 

Reguleringsdammen bygges i betong og den plasseres i utløpsosen. 
Dammen består av to overløpsseksjoner a 23 m og en lukeseksjon 
på 23 m. Dammen fundamenteres på fjell. Det forventes ikke noen 
erosjon av betydning i magasinet . 
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3.2.2.2.D HomstØI/Eptevatn er tidligere regulert til kraftproduksjon, med 
HRV kote 350 og LRV kote 330, som gir et magasinvolum på 
44,0 mill. m3. 

Ved den planlagte utbygging vil det bli anlagt et større magasin 
i Homstøl/Eptevatn. 

Eksisterende dam kan påbygges i høyden med ca. 6 m. Tetnings-
sonen i eksisterende dam er av morene og denne vil bli hevet 
tilsvarende den nye reguleringshøyden. Støttefyllingen vil bli 
utvidet for å oppfylle kravene ved en hevning av demningshØyden. 

Med HRV på kote 356 blir påbygt damvolum ca. 163.000 m3. 
Det nye magasinvolum vil bli på 71,7 mill. m3. 
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3.2.3.C NedbØrfelt - Avløp. Alternativ C 

Feltets Inntaks- Areal Spesifikt Midlere avløp 
navn kote avløp 

ca.m.o.h. km2 l/s km2 m3/s mill m3/år 

Straumsfjord 760,7 86,6 39,0 3,38 106,6 
Gjeddevatn 746,5 3,4 38,2 0,13 4,1 
Grøssæ 722,0 32,5 39,3 1,28 40,3 
Topsæ 608,5 51,6 37,5 1,94 61,1 
Grunnvatn 640,0 17,1 37,8 0,65 20,4 
Ardalen 475,0 52,1 35,4 1,85 58,2 
StuvestØylbekk 510,0 8,8 35,7 0,31 9,9 
Kleivebekk 500,0 8,9 35,3 0,31 9,9 
Skardsåni 575,0 13,5 36,4 0,49 15,5 
Sandsvatn/Leivsvatn 498,0 32,7 37,0 1,21 38,2 
Sum 14 GJUV 307,2 11,55 364,2 
Homstøl/Eptevatn 376,0 72,4 37,3 2,70 85,2 
Sum 21 SKJEGGEDALSFOSS 379,6 14,25 449,4 
Høvringsvatn 481,5 36,7 40,9 1,50 47,3 
Vikstølvatn 437,0 36,9 38,0 1,40 44,2 
Skuteåna 441,0 9,6 38, O 0,37 11,5 
Sum 22 HOVLAND 83,2 3,27 103,0 
Kjellhommen 505,0 3,5 34,4 0,12 3,8 
Småvatna 363,0 37,1 36,9 1,37 43,2 
Høgeli 382,0 6,0 34,9 0,21 6,6 
Lonebekk 375,0 5,0 34,9 0,17 5,5 
Verevatn 198,5 52,4 34,7 1,82 57,3 
Kolstraumfjord 160,9 232,7 34,0 7,91 249,6 
Sum 12 SKRIPELANDSFOSS 799,5 29,12 918,4 
Hanefoss 148,7 64,1 33,0 2,12 66,8 
Sum 11 HANEFOSSEN I+II 863,6 31,24 985,2 
Austena 33,1 33,4 1,11 34,9 
Nasvatn 618,6 16,3 35,0 0,57 18,0 
Tveitvatn 210,0 42,5 23,9 1,02 32,0 
Hauglandsfoss 200,2 28,3 5,67 178,8 
Herefoss 103,0 101,7 28,7 2,92 92,2 
Herefossfjorden 79,S 73,3 29,9 2,19 69,2 
Sum 04 RISLAFOSS 1330,7 44,72 1410,3 
Laksefoss 59,3 45,6 30,7 1,40 44,1 
Sum 03 LAKSEFOSS 1376,3 46,12 1454,4 
Grytefoss 44,5 40,0 30,6 1,22 38,6 
Sum 02 GRYTEFOSS 1416,3 47,34 1493,0 
Haukom/Ljosevatn 263/222 33,4 37,2 1,24 39,2 
Retterholt 192,0 20,0 33,3 0,67 21,0 
Ogge 192,0 249,5 37,3 9,31 293,5 
Natveit 190,0 34,7 35,8 1,24 39,2 
Sum 31 FLAKK 337,6 12,46 392,9 
Boen 16,4 91,6 29,2 2,67 84,3 
Sum 01 BOEN 1845,5 62,47 1970,2 
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3.2.3.D Nedbørfelt - AvlØp. Alternativ D 

Feltets Inntaks- Areal Spesifikt Midlere avløp 
navn kote avløp 

ca.m.o.h. km2 Ils km2 m3/s mill m3/år 

Straumsfjord 760,7 86,6 39,0 3,38 106,6 
Gjeddevatn 746,5 3,4 38,2 0,13 4,1 
Grøssæ 722,0 32,5 39,3 1,28 40,3 
Topsæ 608,5 51,6 37,5 1,94 61,1 
Grunnvatn 640,0 17, 1 37,8 0,65 20,4 
A.rdalen 475,0 52,1 35,4 1,85 58,2 
Stuvestøylbekk 510,0 8,8 35,7 0,31 9,9 
Kleivebekk 500,0 8,9 35,3 0,31 9,9 
Skardsåni 575,0 13,5 36,4 0,49 15,5 
Austenå 33,1 33,4 1,11 34,9 
Nasvatn 618,6 16,3 35,0 0,57 18,0 
Tveitvatn 210,0 42,S 23,9 1,02 32,0 
Hauglandsfoss 200,2 28,3 5,67 178,8 
Sum 06 HAUGLANDSFOSS 566,6 18,70 589,7 
Herefoss 103,0 101,7 28,7 2,92 92,2 
Sum 05 HEREFOSS 668,3 21,62 681,9 
Sandsvatn/Leivsvatn 498,0 32,7 37,0 1,21 38,2 
Småvatna 363,0 37,1 36,9 1,37 43,2 
Høgeli 382,0 6,0 34,9 0,21 6,6 
Lonebekk 375, O 5,0 34,9 0,17 5,5 
Homstøl/Eptevatn 376,0 72,4 37,3 2,70 85,2 
Sum 21 SKJEGGEDALSFOSS 153,2 5,67 178,7 
Høvringsvatn 481,5 36,7 40,9 1,50 47,3 
Vikstølvatn 437,0 36,9 38,0 1,40 44,2 
Skuteåna 441, O 9,6 38,0 0,37 11 ,5 
Sum 22 HOVLAND 83,2 3,27 103,0 
Kjellhommen 505,0 3,5 34,4 0,12 3,8 
Verevatn 198,5 52,4 34,7 1,82 57,3 
Kolstraumfjord 160,9 232,7 34,0 7,91 249,6 
Hanefoss 148,7 64,1 33,0 2,12 66,8 
Sum 11 HANEFOSSEN 589,1 20,90 659,2 
Herefossfjorden 79,S 73,3 29,9 2,19 69,2 
Sum 04 RISLA.FOSS 1330,7 44,72 1410,3 
Laksefoss 59,3 45,6 30,7 1,40 44,1 
Sum 03 LAKSEFOSS 1376,3 46,12 1454,4 
Grytefoss 44,5 40,0 30,6 1,22 38,6 
Sum 02 GRYTEFOSS 1416,3 47,34 1493,0 
Haukom/Ljosevatn 263/222 33,4 37,2 1,24 39,2 
Retterholt 192,0 20,0 33,3 0,67 21,0 
Ogge 192, O 249,5 37,3 9,31 293,5 
Natveit 190,0 34,7 35,8 1,24 39,2 
Sum 31 FLAKK 337,6 12,46 392,9 
Boen 16,4 91,6 29,2 2,67 84,3 
Sum Ol BOEN 1845,5 62,47 1970,2 
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Merknader: 

Vassdraget er delt opp i 34 delfelter på tilsammen 1845,5 km2. 
For vurdering av gjennomsnittlig årlig avrenning fra delfeltene 
er følgende vannmerker brukt: 

530 Austenå 
531 Flaksvatn 

Hele vassdragets nedslagsfelt, samt delfelter, er tegnet opp på 
grunnlag av de nyeste gradteigkart og planimetrert. Resultatene 
stemmer bra overens med NVE' s reviderte feltstørreiser gitt i 
"Hydrologiske undersøkelser, 1968". 

I 1976 ble nye vannføringskurver for Digeelv Rettåna (Ogge VM) 
konstruert og avløpene bestemt.· Disse viste at gjennomsnittlig 
årlig tilsig til Oggefeltene var estimert noe for høyt (ca. 6 %) 
i forhåndsmeldingen, og en korrigering av Ogge-feltet og de andre 
feltene mellom Austenå og Flaksvatn vannmerker er derfor foretatt. 

Alle data for gjennomsnittlig årlig avrenning har perioden 
1931 - 1960 som referanse. 

3.2.4.e.D Vannføring etter utbygging. Alternative og D 

Bilag 3.2.e 

Bilag 3.2.D 

Bilag 3.3.e 

Bilag 3.3.D 

Lengdeprofil Tovdalselva, Skjeggedalsåna, 
Uldalsåna, Straumsfjorden 

Lengdeprofil Tovdalselva, Skjeggedalsåna, 
Uldalsåna, Straumsfjorden 

Lengdeprofil Vesteråna 

Lengdeprofil Vesteråna 

Bilag 3.4.C/D Lengdeprofil SkuteAna 

Bilag 3.5.e/D Lengdeprofil Dikeelva, Rettåna, Engelsåna 
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3.3.l.C 

3.3.l.D 

3.3.2.C 

3 - 21 

Vannveier 

OverfØringer. Alternativ C 

Fra - til Type 

Inntak Tovdalselv -
tunnel Sjakt 

Sjakt - HomstØl Tunnel 

Leivsvatn - overførings-
tunnel Tunnel 

Ogge - Natveit Kanal 

Ljosevatn - Ø. Aggevatn Kanal 

Inntak Homstøl er tatt 
driftsvannveier pkt. 3.3.2.7.C. 

Overføringer. Alternativ D 

Fra - til Type 

Lengde 
(m) 

50 

20.600 

1.600 

750 

450 

med som 

Lengde 
(m) 

Ogge - Natveit Kanal 750 

Ljosevatn - ø. Aggevatn Kanal 450 

Øvre Skjeggedalsåna -
tilløpstunnel Skjegge-
dalsfoss Tunnel 

Driftsvannveier. Alternativ C 

9015 

3.3.2.1.C Ol Boen kraftverk 

Tverrsnitt 
(m2) 

10 

24 

16 

tilløpstunnel under 

Tverrsnitt 
(m2) 

8 

Fra - til Type Lengde Tverrsnitt 
(m2) (m) 

Inntak - turbin Sjakt/tunnel 40 60 

Avløpstunnel Tunnel 550 60 
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3.3.2.2.C 02 Grytefoss kraftverk 

Fra - til Type Lengde Tverrsnitt 
(m) (m2) 

Inntak - turbin Tunnel 180 48 

AvlØpstunnel Tunnel 940 48 

3.3.2.3.C 03 Laksefoss kraftverk 

Falltap ved Laksefoss kraftverk er beregnet til 0,45 m. 

3.3.2.4.C 04 Rislåfoss kraftverk 

Fra - til Type 

Inntak - turbin Tunnel 

Avløpstunnel Tunnel 

3.3.2.5.C Il Hanefossen Il kraftverk 

Fra - til Type 

Inntak - turbin Tunnel 

Avløpstunnel Tunnel 

3.3.2.6.C 12 Skripelandsfoss kraftverk 

Lengde 
(m) 

60 

2300 

Lengde 
(m) 

620 

115 

Tverrsnitt 
(m2) 

42 

42 

Tverrsnitt 
(m2) 

15 

15 

Falltap ved Skripelandsfoss kraftverk er ca. 0,25 m. 

3.3.2.7.C 14 Gjuv kraftverk 

Fra - til Type Lengde Tverrsnitt 
(m) (m2) 

Inntak - tunnel Sjakt 50 10 

Sjakt - rørsjakt Tunnel 20.300 24 

Tunnel - turbin RØr 2 x 30 2,3 og 4,5 

Avløp Tunnel 300 24 
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. 3.3.2.8.C 21 Skjeggedalsfoss kraftverk 

Fra - til Type Lengde Tverrsnitt 
(m) (m2) 

Inntak - trykksjakt Tunnel 5300 22 

Tilløpstunnel - trykktunnel Sjakt 130 15 

Trykksjakt - rØrsjakt Tunnel 180 22 

Trykktunnel - turbin Rør 48 6,2 

Avløpstunnel Tunnel 675 22 

3.3.2.9.C 22 Hovland kraftverk 

Fra - til Type Lengde Tverrsnitt 
(m) (m2) 

Inntak - trykksjakt Tunnel 6970 8 

Tilløpstunnel - trykktunnel Sjakt 315 6 

Trykksjakt - rørsjakt Tunnel 100 16 

Trykktunnel - turbin Rør 65 1,3 

Avløpstunnel Tunnel 3900 8 

3.3.2.10.C 31 Flakk kraftverk 

Fra - til Type Lengde Tverrsnitt 
(m) (m2) 

Inntak - rørsjakt Tunnel 3280 20 

Tilløpstunnel - turbin Rør 45 4,9 

AvlØpstunnel Tunnel 450 20 

3.3.2.D Driftsvannveier. Alternativ D 

3.3.2.1.D Følgende kraftverker er beskrevet under 3.3.2.C og inngår med 
samme data i 3.3.2.D: 

01 Boen 
02 Grytefoss 
03 Laksefoss 
04 Rislåfoss 
22 Hovland 
31 Flakk 
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3.3.2.2.D 05 Herefoss kraftverk 

Fra - til Type 

Inntak - turbin Tunnel 

Avløpstunnel Tunnel 

3.3.2.3.D 06 Hauglandsfoss kraftverk 

Fra - til Type 

Inntak - trykktunnel Sjakt 

Trykksjakt - rørsjakt Tunnel 

Trykktunnel - turbin Rør 

Avløpstunnel Tunnel 

3.3.2.4.D 11 Hanefossen kraftverk 

Fra - til Type 

Inntak - turbin Tunnel 

Avløpstunnel Tunnel 

Lengde 
(m) 

300 

65 

Lengde 
(m) 

55 

25 

30 

2200 

Lengde 
(m) 

620 

115 

Tverrsnitt 
(m2) 

25 

25 

Tverrsnitt 
(m2) 

16 

40 

5,7 

23 

Tverrsnitt 
(m2) 

15 

15 

Merknad: Hanefossen er et eksisterende kraftverk. 

3.3.2.5.D 21 Skjeggedalsfoss kraftverk 

Fra - til Type 

Inntak - trykksjakt Tunnel 

Tilløpstunnel - trykktunnel Sjakt 

Trykksjakt - rørsjakt Tunnel 

Trykktunnel - turbin Rør 

Avløpstunnel Tunnel 

Lengde 
(m) 

5800 

205 

180 

48 

675 

Tverrsnitt 
(m2) 

8 

7 

15 

1,8 

15 
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3.3.3.C Fallhøyder. Alternativ C 

Overvann Undervann Brutto fall Netto fall 
Kraftverk max/min kt. max/min kt. middel (m) middel (m) 

Ol Boen 16,4 O 16,4 13,74 

02 Grytefoss 44,S 19,5 25,0 22,2 

03 Laksefoss 59,25 47,0 12,25 U,8 

04 Rislåfoss 79,S/77,S 59,0 20,25 17,71 

11 Hanefossen Il 148,68/140,68 79,S /77,5 68,0 66,67 

12 Skripelandsfoss 160,9 /158,5 148,68/146,7 12,2 U,97 

14 Gjuv 478,0 /475,0 376,0 /358,0 106,0 93,0 

21 Skjeggedalsfoss 376,0 /330,0 160,9 /158,5 200,6 195,0 

22 Hovland 437,0 /423,0 168,7 /164,0 268,3 258,79 

31 Flakk 190,0 /170,0 19,5 / 19,0 166,0 161,48 

3.3.3.D FallhØyder. Alternativ D 

FØlgende kraftverker er beskrevet under 3.3.3.C og inngår med 
samme data i 3.3.3.D. 

Ol Boen 
02 Grytefoss 
03 Laksefoss 
04 Rislåfoss 
11 Hanefossen (eksisterende kraftverk) 
22 Hovland 
31 Flakk 

I tillegg kommer følgende kraftverker: 

Kraftverk 

05 Herefoss 

06 Hauglandsfoss 

1991-c/d/skw/me34r 

Overvann 
max/min kt. 

103,5 

159,8 

Undervann 
max/min kt. 

79,S/77,S 

103,5 

Brutto fall Netto fall 
middel (m) middel (m) 

24,7 23,0 

56,3 52,0 
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3.4.l.C 
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Kraftstasjon 

Tekniske data. Alternativ C 

Turbin 
Kraftstasjon Antall Type Sluke- Instal- Brukstid 

evne lasjon 
m3/s MW timer 

01 Boen 1 Kaplan 105 12,5 4600 

02 Grytefoss 1 Kaplan 80 15,0 4700 

03 Laksefoss 1 Rør 80 8,0 4700 

04 Rislåfoss 1 Kaplan 70 10,5 5000 

11 Hanefossen 1 Francis 19 11 ,O 4900 

12 Skripelandsfoss 1 Kaplan 52 5,0 4900 

14 Gjuv 2 Francis 10+20 7,6+15,2 2800 

21 Skjeggedalsfoss l Francis 28 48,0 4400 

22 Hovland l Francis 7,5 16,5 3750 

31 Flakk 1 Francis 27 37,5 3750 

Ol Boen 

Kraftstasjonen ligger i en fjellskråning på vestsiden av elven 
ved Boenfoss i Kristiansand kommune, og utnytter fallet ned til 
kote O i Topdalsfjorden. Kraftstasjonen har direkte adkomst til 
maskinsalen fra dagen. 

I stasjonen installeres et Kaplan-aggregat med et omdreinings-
tall på n = 166,7 o/min. Ytelsen er 12,5 MW ved maks. vannføring 
qt = 105 m3/s. Stasjonens brukstid blir 4600 timer. 

02 Grytefoss 

Kraftstasjonen plasseres i fjell på vestsiden av elven ca. 2 km 
oppstrøms Flakksvatn i Birkenes kommune. Adkomsttunnelen blir 
ca. 150 m lang og har et antatt tverrsnitt på 25 m2. 

I stasjonen installeres et Kaplan-aggregat med et omdreinings-
tall n = 214,3 o/min. Ytelsen er 15 MW ved en maks. vannføring 
qt = 80 m3/s. Stasjonens brukstid er 4700 timer. 
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03 Laksefoss 

Kraftstasjonen plasseres i dagen på vestsiden av elven ved Senum-
stadfjordens utlØp ca. 1 km nord for Flå i Birkenes kommune. 

I stasjonen installeres et røraggregat med et omdreiningstall på 
n = 166,7 o/min. Ytelsen er 8 MW ved en maks. vannføring qt = 
80 m3/s. Stasjonens brukstid er 4700 timer. 

04 Rislåfoss 

Kraftstasjonen plasseres i fjell på høyre side av elvebredden 
ved Herefossfjordens utløp i Birkenes kommune. Montasjeplass og 
den Øvre del av maskinsalen blir dog liggende i dagen, og frem-
tidig adkomst vil være direkte fra dagen. 

I stasjonen installeres et Kaplan-aggregat med et omdreiningstall 
n = 187,5 o/min. Ytelsen er 10,5 MW ved en maks. vannføring 
qt = 70 m3/s. Stasjonens brukstid er 5000 timer. 

11 Hanefossen Il 

Kraftstasjonen bygges i fjell, og ligger i nær tilknytning til 
det eksisterende Hanefossen I kraftverk i Birkenes kommune. Kraft-
verkene vil benytte samme adkomsttunnel. 

I stasjonen installeres et vertikalt Francis-aggregat med et 
omdreiningstall n = 428,6 o/min. Ytelsen er 11 MW ved en maksi-
mal turbinvannføring qt = 19 m3/s. Stasjonens brukstid er 
4900 timer. 

12 Skripelandsfoss 

Kraftverket bygges i dagen i forbindelse med en ny dam ca. 800 m 
nedstrØms den eksisterende dam i Kolstraumfjorden. Kraftstasjonen 
blir plassert på venstre side av elven og vil derfor bli plassert 
i Froland kommune. 

I stasjonen installeres et Kaplan-aggregat med et omdreinings-
tall n = 200 o/min. Ytelsen er 5 MW ved en maksimal turbinvann-
føring qt = 52 m3/s. Stasjonens brukstid er 4900 timer. 

14 Gjuv 

Kraftverket er beliggende i fj elI ved nordenden av Gjuvvatn i 
Amli kommune. Adkomsttunnelen blir ca. 150 m lang og har et 
antatt tverrsnitt på 18 m2. 

I stasjonen installeres 2 stk. vertikale Francisaggregater. Det 
største aggregatet får et omdreiningstall på 428,6 o/min, mens 
det minste får 600 o/min. Ytelsen blir 15,2 MW + 7,6 MW ved 
maksimale turbinvannføringer på 20 m3/s + 10 m3/s. Stasjonens 
brukstid er beregnet til ca. 2800 timer. 
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21 Skjeggedalsfoss 

Kraftverket er beliggende i fjell ved Nordli, nord for Mjåvatn i 
Froland kommune. Adkomsttunnelen blir ca. 300 m lang og har et 
antatt tverrsnitt på 18 m2. 

I stasjonen installeres et vertikalt Francis-aggregat med et om-
dreiningstall n = 428,6 o/min. Ytelsen blir 48 MW ved en maksi-
mal turbinvannføring qt = 28 m3/s. Stasjonens brukstid er 4400 
timer. 

22 Hovland 

Kraftverket er beliggende i 
kommune. Adkomsttunnelen blir 
tverrsnitt på 18 m2. 

fjell ved Hovland i Birkenes 
ca. 730 m lang og har et antatt 

I stasjonen installeres et vertikalt Francis-aggregat med et 
omdreiningstall n = 750 o/min. Ytelsen blir 16,5 MW ved en mak-
simal turbinvannføring qt = 7,5 m3/s. Stasjonens brukstid er 
3750 timer. 

31 Flakk 

Kraftverket er beliggende i fj elI på vestsiden av Tovdalselven 
ved Flakk i Birkenes kommune. Adkomsttunnelen blir ca. 150 m 
lang og har et antatt tverrsnitt på 25 m2. 

I stasjonen installeres et vertikalt Francis-aggregat med et 
omdreiningstall n = 428,6 o/min. Ytelsen blir 37,5 MW ved en 
maksimal turbinvannføring qt = 27 m3/s. Stasjonens brukstid er 
3750 timer. 
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Tekniske data. Alternativ D 

Turbin 
Kraftstasjon Antall Type Sluke- Instal- Brukstid 

evne lasjon 
m3/s MW timer 

* 01 Boen 1 Kaplan 105 12,5 4600 

* 02 Grytefoss 1 Kaplan 80 15,0 4700 

* 03 Laksefoss 1 Rør 80 8,0 4700 

* 04 Rislåfoss 1 Kaplan 70 10,5 5000 

05 Herefoss 1 Kaplan 40 8,0 4200 

06 Hauglandsfoss 1 Kaplan 32 14,0 4800 

11 Hanefossen 2 Francis 33 18,5 

21 Skjeggedalsfoss 1 Francis 10,5 16,0 4300 

* 22 Hovland l Francis 7,5 16,5 3750 

* 31 Flakk l Francis 27 37,5 3750 

Hanefossen er et eksisterende kraftverk. 

* Kraftverkenes tekniske data er beskrevet under pkt. 3.4.1.C. 

05 Herefoss 

Kraftverket er beliggende i fjell på Østsiden av Gauslåfjordens 
utløp til Herefossfj orden i Birkenes kommune. Adkomsttunnelen 
blir ca. 70 m lang og har et antatt tverrsnitt på 25 m2. 

I stasjonen installeres et Kaplan-aggregat med et omdreinings-
tall n = 300 o/min. Ytelsen blir 8 MW ved en maksimal turbin-
vannføring qt = 40 m3/s. Stasjonens brukstid er 4200 timer. 

06 Hauglandsfoss 

Kraftverket er beliggende i fjell på vestsiden av Tovdalselven 
ved Hynnekleiv i Froland kommune. Adkomsttunnelen blir ca. 510 m 
lang og har et antatt tverrsnitt på 25 m2. 

I stasjonen installeres et Kaplan-aggregat med et omdreinings-
tall n = 333 o/min. Ytelsen blir 14 MW ved en maksimal turbin-
vannføring qt = 32 m3/s. Stasjonens brukstid er 4800 timer. 
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3.4.3 
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Il Hanefossen 

Hanefossen er et eksisterende kraftverk. 
I stasjonen er det installert 2 stk. Francis-aggregat. Ytelsen 
er ca. 18,5 MW ved maksimal turbinvannføring, qt = 33,0 m3/s. 

21 Skjeggedalsfoss 

Kraftverket er beliggende i fjell ved Nordli, nord for Mjåvatn i 
Froland kommune. Adkomsttunnelen blir ca. 300 m lang og har et 
antatt tverrsnitt på 18 m2. 

I stasjonen installeres et vertikalt Francis-aggregat med et om-
dreiningstall n = 600 o/min. Ytelsen blir 16 MW ved en maksimal 
turbinvannføring qt = 10,5 m3/s. Stasjonens. brukstid er 4300 
timer. 

Manøvrering 

Det forutsettes at magasinverkene vil være ute av drift i sommer-
halvåret i den utstrekning drift ikke er nødvendig for å unngå 
produksjonstap ved overløp. 

Beregningsmetode for produksjonen 

Kraftproduksjonen er beregnet ved bruk av den generelle VANSIMTAP-
modellen til EFI. Modellen behandler verk/magasiner satt i serie 
og/eller parallelt. Strategi ved beregning er "bunden" simulering. 
"Bunden" simulering vil si at tappeforde lingsmodellen prØver å 
følge spesifiserte magasinstyrekurver. Styrekurvene er lagt inn 
slik at man tilstreber maksimal vinterproduksjon. 

Alle verkene er representert med en enkel produksjons/vannfør-
ingskurve. 

Alle magasiner er tilordnet magasinkurver for simulering med 
variabel fallhøyde. 

I alt. A og B i tidligere kap. 3 er vannmerkene Austenå og 
Flaksvatn benyttet ved produksjonsberegningene. Dette er i sam-
svar med konsesjonssøknaden for vassdraget. 

For disse alternativ - alt. C og D - er produksjonsberegningene 
utført ved VU-kontoret og bare Austenå vannmerke er benyttet ved 
simulering av kraftproduksjonen. Dette vannmerke ligger øverst i 
Tovdalselven og gir for liten avrenning om vinteren for kraft-
verkene i nedre del av vassdraget. For Flakk og Hovland er pro-
duksjonstallene basert på Flaksvatn vannmerke. 

For Skjeggedalsfoss og Gjuv er brukt Austenå vannmerke. For elve-
kraftverkene Hauglandsfoss, Herefoss, Skripelandsfoss, Hane-
fossen, Rislåfoss, Laksefoss , Gry te foss og Boen er fordelingen 
vinter/sommerproduksjon skjønnsmessig justert . 

For elvekraftverkene Hauglandsfoss, Herefoss, Hanefossen, Rislå-
foss, Laksefoss, Grytefoss og Boen i alt. D er produksjonen be-
regnet ved start/stopp-kjøring ved lave vannføringer. Det tappes 
fra Herefossfjorden ved vannføringer lavere enn 10 % av q k. rna s 
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3.4.4.C Data for kraftverkene (uten restriksjoner) 

Kraftverk: Ol Boen 02 Gry te-
foss 

1.0 TILLØPSDATA 

Nedbørfelt (km2) 1845,S 1416,3 

Midlere tilløp inklusive 
flomtap ved inntakene 1970,2/ 1493,0/ 
(mill m3/GWh) 63,8 77 ,9 

Magasin (mill m3/I) 316,7/ 268,7/ 
16,1 18,0 

12.0 STASJONSDATA 

Midlere brutto fallh. (m) 16,4 25,0 

Midlere energiekvi. (kWh/m3) 0,0324 0,0522 

Installasjon ved midlere 
fallhøyde (MW) 12,5 15,0 

Maksimal slukeevne ved 
midlere fallhøyde (m3/s) 105,0 80,0 

Brukstid (timer) 4600 4700 

p.O PRODUKSJON 

* Midlere vinterprod. (GWh/år) 38,7 50,4 

* Mi.dll!re sommerprod. (GWh/år) 15,3 21,6 

* Midlere produksion (GWh/år) 54,0 72,0 

UTBYGGINGSKOSTNAD 

Utbyggingskostnad inklusive 
7 % rente i byggetiden(kost-
nadsnivå 1.1.82)(mill kr) 122,2 138,2 

Utbyggingskostnad (kr/kWh) 2,26 1,92 

Kostnadsklasse III IlB 

Byggetid (ca år) 2,5 2,5 

NEDENFORLIGGENDE VERK 

Midlere energiekv. (kWh/m3) 

Økt produks;on (GWh/år) 

* Beregnet ut fra minstevannføring lik 4,8 m3/s. 

03 Lakse- 04 Rislå-
foss foss 

1376,3 1330,7 

1454,4/ 1410,3/ 
40,6 58,7 

268,7/ 268,7 
18,5 19,1 

12,25 20,25 

0,0279 0,0416 

8,0 10,5 

80,0 70,0 

4700 5000 

26,8 38,2 

11,2 15,8 

38,0 54,0 

93,6 116,2 

2,46 2,15 

III III 

2,5 2,5 

Il Hane- 12 S"ip.- -r 21 Skj •••• - 14 Gjuv 22 Hovland 31 Flab 
fossen landsfoss dalsfoss 
I + Il 

863,6 799,5 379,6 307,2 83,2 337,6 

985,2/ 918,4/ 449,4/ 364,2/ 103,0/ 392,9/ 
154,6 25,9 215,7 82,3 62,7 151.0 

260,7/ 249,1/ 211 ,0/ 21,0/ 29,5/ 48,0/ 
26,5 27,1 47,0 5,8 28,6 12,2 

I Il 
68,0 68,0 12,2 200,6 106,0 268,3 166,0 

0,1569 0,1569 0,0282 0,480 0,226 0,6086 0,3844 

5,0 48,0 7,6+15,2 16,5 37,5 
18,5 11,0 

33,0 19,0 52,0 28,0 10,0+20, 7,5 27,0 

4900 4900 4400 2800 3750 3750 

35,3 19,2 183,0 34,0 49,S 101,4 

- 4,8 5,8 27,0 29,0 11,5 40,6 

30,5 25,0 210,0 63,0 61.0 142,0 
I 

81,3 67,S 330,8 121,1 144,7 230,6 

2,66 2,70 1,58 1,92 2,37 1,62 

III III IlB IlB III IlB 

2 2 3 2 3 3 
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3.4.4.D Data for 

Kraftverk: Ol 02 Gryte-
foss 

1.0 TILLØPSDATA 

Redb_rfelt (kal) 1845.5 1416.3 

Midlere till_p inklusive 
flo.tap ved inntakena 1910.21 1'93.01 
(mill .3/G11h) 63 , 8 77.9 

Kala.in (mill aJ/%) 198,4/ 150.41 
10.1 10 . 1 

2.0 STASJONS»ATA 

K1dlera brutto f.llh. (m) 16.4 25.0 

Hidlere eneraiekvi. (kWh/.3) 0. 0324 0. 0522 

Installasjon .ed midlere 
fallhfyde (KW) "12.5 15.0 

Haut .. 1 dukeeYDe ved 
midlere fallh.yd. (.J/ . ) 105 ,0 80 ,0 

Brukstid (ti.er) 4600 4700 

3.0 

Hidlere vinterprod. (GWb/lr) 30 . 9 • 41.6 

Hidlere l ommerprod. (GWh/lr) 21 , 6 • 28.2 

Midlera produka1on (GWh/lr) 52.5 • 69.8 

4.0 UTBYGGlNGSIOSTNAD 

UtbYll1nlskostnad inklusive 
7 % rente 1 bYlletideu(kost-
nadsnivl 1.1.82)(mill kr) 109,9 U8,4 

UtbYIcinlskoatnad (kr/kWh) 2.09 1.10 

l ostnadsklalse III Il. 

Byggetid (ca lr) 2. 5 2.5 

5.0 NEDENFORLIGGENDE VERJ: 

Midlere energiekv. (kWh/m) 

Økt produks jon (GWb/år) 

• Beregnet ut fra .instevannffring lik 4,8 m3/s. 

03 Lakse- 04 RbH.-
foss foss 

1376 . 3 1330.1 

1454 , 4/ 1410.31 
40.6 58.7 

150.41 1S0,4 
10.3 10 1 

12.25 20.25 

0.0219 0. 0416 

8.0 10.5 

80.0 70.0 

4100 5000 

22.3 31.6 

14.3 20.3 

36 . 6 51.9 

82.9 100,2 

2.27 1,93 

III IIB 

2.5 2.5 

05 Rerdoss 06 Hauglands Il 21 22 Bovlan 31 Flakk 
foss dalsfoss 

668,3 566.6 589,1 153,2 83,2 337,6 

681.91 589 .11 659 , 2/ 178 , 7/ 103.01 392 . 91 
37,0 73 .3 103.4 79.6 62 , 7 lS1,O 

21,0/ 21.01 121,4 71 . 7/ 29 . 51 48.01 
3.1 3.6 18,4 40 . 1 28.6 12 . 2 

24.7 56,3 68,0 187.2 268.3 166 , 0 

0 . 0542 0 , 124) 0. 1569 0,4452 0,6086 0.3844 

14.0 18.5 16.0 16.5 37,S 
8.0 

40,0 32,0 3) . 0 10.S 1 . 5 27,0 

4200 4800 5100 4300 3150 3150 

18.1 34 ,8 - 9.0 61 . 6 49,S 101 , 4 

14.0 27, 9 - 13,0 IS , l 11.5 40 ,6 

32,1 62. 1 - 22.0 76,7 61.0 142.0 

62.6 91, 3 Eks . vf!rk 191,6 144 . 7 21) .9 

1.95 1. 46 .. .. 2.50 2.37 1. 51 

III lIA .. .. III III lIA 

2.5 2. 5 .. .. 3 3 3 
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3.5 Anleggsveier. Tipper. Masseuttak. Anleggskraft. Samband 

3.5.1.e,D Anleggsveier. Alternative og D 

Alt. C,D 

" " 

" " 

" " 
" " 
" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 
" " 

Alt. e 

" " 

" " 

" " 
" " 

" " 

Bilag 3.1. C 
Bilag 3.1.D 

Anleggsveier, som vil bestå etter anleggsperioden, blir bygget 
på følgende strekninger: 

Vei fra - til Type Veglengde 

Avkjøring til tverrslag 
driftstunnel Hovland Kraftverk Anleggsvei 300 m 

Vei til Rislåfoss Kraftstasjon Skogsbilvei 250 m 

Avkjøring til tipp Rislåfoss 
Kraftverk Anleggsvei 600 m 

Adkomstvei Laksefoss Kraftverk Skogsbilvei 1.300 m 

Avkjøring til dam Laksefoss Skogsbilvei 400 m 

AvkjØring til dam Grytefoss Skogsbilvei 60 m 

Avkjøring til inntak Grytefoss Anleggsvei 100 m 

Adkomst utløpskanal 
Gry te foss Kraftverk Anleggsvei 200 m 

Adkomst Boen Kraftverk Skogsbilvei 200 m 

Vei til omlØp/flomløp dam Natveit Anleggsvei 800 m 

Omlegging av vei dam Natveit Skogsbilvei 300 m 

Adkomstvei Flakk Kraftstasjon Skogsbilvei 100 m 

Adkomstvei dam Retterholt Anleggsvei 290 m 

Dale - inntak Tovdalselv Anleggsvei 4.300 m 

Adkomstvei inntak Leivsvatn Skogsbilvei 2.200 m 

Eptevatn - Gjuv kraftverk Anleggsvei 6.000 m 

Dale - tverrslag overføringstunnel " 600 m 

Adkomstvei svingesjakt Gjuv kr.verk Skogsbilvei 800 m 

Adkomstvei til Skripelandsfoss 
kraftstasjon " 3.500 m 

I tillegg til de veier som må bygges for å gj ennomføre utbyg-
gingsplanene må det bygges skogsbilveier til erstatning for 
fløtningsrettighetene som må bortfalle. 
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3.5.3 
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Øvrige transportanlegg 

For arbeidene ved dam Straumsfjorden er det forutsatt lufttran-
sport. 

Tipper - Massetak 

Bilag 3.l.C 
Bilag 3.l.D 

Det planlagte prosjekt forutsetter utsprengning av store kvanta 
steinmasser fra tunneler, sjakter og fjellrom, En mindre del av 
disse kan anvendes i utbyggingen. Det vil videre være ønskelig å 
søke anvendelse for slike masser til nyttige formål utenfor selve 
anleggene. 

Erfaringsmessig er det imidlertid vanskelig å finne økonomisk 
anvendelse for masser av den størrelsesorden det her er tale om, 
og en må derfor regne med at det vil være nødvendig å plassere 
den alt overveiende delen av steinmassene i egne tipper. 

Såvel plassering som utforming av tippene vil bli behandlet 
videre i samråd med kommunene og Naturvernkontoret NVE med sikte 
på en best mulig tilpassing til landskapssituasjonen i hvert 
enkelt tilfelle. 

Massetak : 

For dam Natveit er det påvist for lite egnet morenemasser til 
tetningskjerne . Det bør derfor undersøkes ytterligere i området 

innenfor større transportavstander - før det taes endelig 
stilling til damtype her . 

Morenemasser som tetningskjerne for eksisterende dam Eptevatn er 
tatt i magasinområdet . Det antas å være tilstrekkelige fore-
komster i samme område for bygging av ny dam, men dette er ikke 
undersøkt. 

I tillegg til de massetak som er knyttet til fyllingsdammene må 
det åpnes grustak for fremstilling av betong ved hvert av kraft-
verkene. Det kan her dreie seg om fra 15 - 25.000 m3 pr. kraft-
verk . Hvor disse massetakene ligger er på nåværende tidspunkt 
ikke bestemt. 
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3.5.4 

3.6 

3.6. l 

3.6.2 
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Anleggskraft 

Anleggsstedene mellom inntak Tovdalselv og Skarsåni forventes 
forsynt ved at det bygges en anleggslinje fra Dale. 

Anleggsstedene i Skjeggedal ligger i nærheten aven 22 kV-avgren-
ing fra linjen Evje - Amli. 

Til tverrslag Bjårvatn vil det bli bygget anleggslinje fra Høgeli. 
For anleggsstedene ved dam Eptevatn og Gjuv kraftverk må det 
bygges linj e fra eksisterende avgrening Skjeggedal fra linj en 
Evje - Amli. Dette vil bli en 22 kV linje. 

Anleggsstedene i midtre del av vassdraget fra eksisterende 22 kV 
linje Evje-Amli. I den nedre del av vassdraget forsynes anleggs-
stedene fra den eksisterende fordelingslinje mellom Birkeland og 
Herefoss. 

Kompenserende tiltak 

Terskler/elvekorreksjoner 

Flere elvestrekninger vil dels ved fallutnyttelse og dels ved 
vannoverføringer få redusert vannføring. Der man på slike strek-
ninger kan oppnå et rimelig resultat ved å bygge terskler i elva 
eller korrigere visse elvetverrsnitt, vil slike tiltak bli gjen-
nomfØrt. 

Ved Sviftefoss nedenfor Boen kraftverk vil det bli bygget terskel, 
samt en laksetrapp. Laksetrapp vil også bli bygget i Boenfossen. 

på steder hvor spesielt store jordbruksinteresser er tilstede, 
kan det være aktuelt å sørge for og sikre en mer permanent lav 
vannstand. 

Det skal også nevnes at visse elvestrekninger vil bli korrigert 
pga. økede vannføringer. Dette vil bl.a. gjelde Øvre del av 
Dikeelv. 

Det er under de enkelte kraftverker og magasiner avsatt et belØp 
til terskelbygging som vil dekke eventuelle krav. 

Landskapspleie 

Det vil bli gjennomført en rekke tiltak for mest mulig å redusere 
negative virkninger fra tipper og naturinngrep som massetak m.v. 
Slike tiltak vil normalt være konsesjonsvilkår og fastlegges før 
anleggsarbeidene avsluttes av Departementet i samråd med kommuner 
og andre interesser. 
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Det pekes spesielt på at det i en viss periode fra anleggsar-
beidene starter og inntil tippenes endelige form må fastlegges, 
normalt vil være adgang til å bruke overskuddssteinmasser til 
visse positive fyllingsformål, evt. også til knusing for legging 
av veidekker o.l. 

Det vil ellers bli lagt stor vekt på å rydde ordentlig og godt 
opp etter anleggsarbeidene. 

Restriksjoner. Alternativ C 

Veier 

Foruten de anleggsveier som må bygges og som man i størst mulig 
utstrekning vil søke å tilpasse også andre -interesser, regner 
utbyggeren med at fløtningsnedleggelse i vassdraget må kompen-
seres med veier. 

Utbyggeren forutsetter at ingen langs vassdraget skal komme i 
den situasjon at de får vannforsyningsproblemer som ikke kan 
løses. Dette gjelder såvel til vanlig husholdning (folk og dyr) 
som jordbruksvanning, industri m.v. 

Av områder/grender som kommer i en særlig situasjon, nevnes 
Dalegrenda og Austenå i selve Tovdal. Det vil forringe økonomien 
i utbyggingen, såfremt vann fra Ardalen skal slippes i elveleiet 
for å sikre vannforsyning. Utbyggeren forutsetter derfor å plan-
legge, legge frem til godkj enneIse og gj ennomføre andre tiltak 
(vannforsyning fra andre kilder), som sikrer vann til husholdning 
og jordbruk. 

Det blir etablert et magasin i Nasvatn på 2,4 mill. m3 for å 
sikre en minstevannfØring på 350 l/s ved Tveitvatn. 

Fra inntaksdammen ved Boen kraftverk vil det bli tappet 4,8 m3/s 
i eksisterende e lveleie . Dette ti lsvarer gjennomsnittlig minste 
lavvannføring . 

For å opprettholde en minstevannføring i sommerhalvåret på 
2,0 m3/s i Tovdalselv ved samløpet med elv fra Nasvatn må en 
tappe ca. 2,0 mill. m3/år fra inntaket til overføringstunnelen 
ved Rjukanfoss. Reguleringen av Nasvatn gir ca_ 0,35 m3/s . 
Produksjonstapet i stasjonene mellom overføringstunnelen og 
Herefossfjorden vil årlig utgjøre ca. 1,8 GWh sommerkraft. 
Produksjonstape t er ikke inkludert i produksjonsberegningene. 
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Restriksjoner. Alternativ D 

Veier 

Foruten de anleggsveier som må bygges og som man i størst mulig 
utstrekning vil søke å tilpasse også andre interesser, regner 
utbyggeren med at fløtningsnedleggelse i vassdraget må kompen-
seres med veier. 

Utbyggeren forutsetter at ingen langs Uldalsvassdraget eller 
langs Tovdalselven nedenfor Herefossfjorden skal komme i den 
situasjon at de får vannforsyningsproblemer som ikke kan løses. 
Dette gjelder såvel til vanlig husholdning _(folk og dyr) som 
jordbruksvanning, industri m.v. 

Vannene Grøssæ og Topsæ som ligger øverst i Tovdalselven har 
vært brukt til fløtningsreguleringer. Magasinene kan tas i bruk 
som reguleringer ved en eventuell flerbruksplan. 

Fra inntaksdammen ved Boen kraftverk vil det bli tappet 4,8 m3/s 
i eksisterende elveleie. Dette tilsvarer gjennomsnittlig minste 
lavvannføring. 
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Innpassing i produksjonssystemet - Linjetilknytning 

Innpassing i produksjonssystemet 

Kraftproduksjonen er beregnet ved at kjøringen i de Øvre kraft-
verk tilpasses det lokale tilsig i nedenforliggende verk. Med 
den store andel vinterkraft som utbyggingen har, skulle det ikke 
være noe problem å tilpasse produksjonen til det lokale behov. 

3.7.2.C,D Linjetilknytning. Alternativ C og D 

3.8 

3.8.l.C 

Bilag 3.1.C 
Bilag 3.l.D 

For Gjuv og Skjeggedalsfoss kraftverk bygges det en linje som 
tilkobles Brokke-linjen. 

Stasjonene i den midtre del av utbyggingsområdet Hovland, Here-
foss, Hauglandsfoss, Skripelandsfoss og Hanefossen Il tilkobles 
den eksisterende 66 kV-linje Evje - Hanefoss - Evenstad. Linjen 
Hanefoss - Evenstad må bygges for større tverrsnitt. 

Stasjonene Rislåfoss og Laksefoss blir tilknyttet den eksister-
ende 22 kV-linje Birkeland - Herefoss. Det vil dog være nødven-
dig å forsterke linjen for å overføre kraften til Senumstad. I 
Senumstad monteres en transformater mellom 132 og 22 kV for mat-
ing inn på Brokke-nettet, hvilket i prinsipp vil si at kraften 
blir ført inn på den nye 132 kV-linjen Senumstad - Moen. Flakk 
kraftverk vil bli tilknyttet den samme 132 kV-linjen mellom 
Senumstad - Moen. 

Grytefoss kraftverk vil bli tilkoblet fordelingsnettet ved en 
kort avgrening frem til Birkeland transformatorstasjon. Boen 
kraftverk vil bli ført inn på det lokale fordelingsnett eller 
overført til Moen i den eksiterende 66 kV trase. 

Kostnader pr. 01.01.82 (7 % rente i byggetiden) 

Reguleringer, overføringer, veier. 

Straumsfjorden, inkl. lufttransport 
Overføringstunnel Tovdal - Homstøl 
Herefossfjorden 
Natveit 
Eptevatn/Homstøl 
Høvringen/Vikstølvatn 
Kolstraumfjorden 
Hanefossen 
Vei i forbindelse med overføringstunnelen 

Utbyggingsfeltets regulerings-
og overføringskostnader 

mill. kr 

3.575 
151.225 

4.215 
41. 975 

121. 000 
1.200 
0.400 
5.200 
8.040 

336.830 
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kostnader 1000 kr 3.575 151.225 4.215 41.975 121.000 1.200 400 5.200 8.040 336.830 ::J 
OQ 
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Utnyttbart ?;"" 
o 
Ul 
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Pl W 

14 Gjuv 93,0 769 32.540 - - - - - - 1.730 35.039 p... 
ro 
r-j UJ 

21 Skjeggedals- .' '-D 

foss 195,0 1613 68.230 - - 69.561 - - - 3.627 143.031 
22 Hovland 258,8 - - - - - 771 - - - 771 
12 Skripelands-

foss 12,0 99 4.199 - - 4.281 36 33 - 223 8.871 

31 Flakk 161,4 - - - 38.669 - - - • - - 38.669 

11 Hanefossen 66,7 552 23.338 - - 23.793 199 185 2.624 1.241 51.932 

04 Rislåfoss 17,7 146 6.193 1.139 - 6.314 53 49 696 329 14.919 

03 Laksefoss 11,8 98 4.129 759 - 4.209 35 33 464 220 9.947 

02 Grytefoss 22,2 184 7.768 1. 429 - 7.919 66 62 873 413 18.714 

Ol Boen 13_,8 114 4.829 3.306 4.923 41 38 543 257 14.939 
-- ------ - ---- ------ - - - ---
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3.8 Kostnader pr. 01.01.82 (7 % rente i byggetiden) 

3.8.l.D Reguleringer, overføringer, veier 

Straumsfjorden, inkl. lufttransport 
Herefossfjorden 
Natveit 
Eptevatn/HomstØl 
Høvringen/Vikstølvatn 
Kolstraumfjorden 
Hanefossen 

Utbyggingsfeltets regulerings-
og overføringskostnader 

1991-c/d/skw/me34r 

mill. kr 

3,575 
4,215 

41,975 
29,000 

1,200 
0,400 
5,200 

85,565 
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Cl.. +--(O 
>i 

03 Laksefoss ll.8 300 759 - 1.093 36 36 464 2.688 
02 Grytefoss 22,2 565 1. 429 - 2.057 68 67 873 5.059 
Ol Boen 13,8 351 888 3.306 1. 279 42 42 543 6.451 

" 11 Hanefossen 66,7 - - - 6.180 205 202 2.624 9.2ll 
05 Herefoss 23,0 585 - - - - - - 585 
06 Hauglandsfoss 52,0 1. 323 - - - - - - 1.323 
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foss 180,8 - - - 16.751 - - - . 16.751 
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3.8.3.C,D Ol Boen kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

11 Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Tap ved nedlegging av eksisterende verk 

Alt. C: Kostnadsklasse Ill: 2,26 kr/kWh 
Al to D: " I I I: 2. 09 " 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
15,3 GWh x 2,0 kr/kWh - 21,6 GWh x 2,0 kr/kWh 
Verdi av vinterproduksjon 
38,7 GWh x 3,5 kr/kWh - 30,9 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 
- Tap ved nedlegging 

Netto nytteverdi 

1991-c/d/skw/me34r 

Alt. C Alt. D 

mill. kr mill. kr 

16,1 

21,8 

11,1 

35,8 

2,0 

0,5 

3,2 

8,0 

6,3 

2,7 

9,7 

117,2 

+ 5,0' 

122,2 

30,6 

166,0 

150,4 
117,2 

5,0 

28,2 ===== 

6,5 

21,8 

11,1 

35,8 

2,0 

0,5 

3,2 

7,2 

5,7 

2,4 

8,7 

104,9 

+ 5,0 

109,9 

43,2 

151,3 
14,0 

137,3 
104,9 

5,0 
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3.8.4.C,D 02 Grytefoss kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

11 Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Alt. C: Kostnadsklasse Il B: 1,92 kr/kWh 
Al t. D: "I lB: l, 7 O " 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
21,6 GWh x 2,0 kr/kWh - 28,2 
Verdi av vinterproduksjon 
50,4 GWh x 3.5 kr/kWh - 41,6 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 
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GWh x 2,0 

GWh x 3,5 

kr/kWh 

kr/kWh 

Alt. C Alt. D ------ ------

mill. kr mill. kr 

20,6 5,1 

31,5 31,5 

18,5 18,5 

32,7 32,7 

2,3 2,3 

0,8 0,8 

0,5 0,5 

9,2 8,0 

7,5 6,4 

3,2 2,8 

11,4 9,8 

l38,2 118,4 

43,2 56,4 

176,4 145,6 

219,6 202,0 
18,4 15,8 

20 1,2 186,2 
l38,2 118,4 

67,8 ===== 
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3.8.5.C,D 03 Laksefoss kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

Il Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Alt. C: Kostnadsklasse Ill: 2,46 kr/kWb 
Alt. D: " Ill: 2,27 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
11,2 GWb x 2,0 kr/kWb - 14,3 GWb x 
Verdi av vinterproduksjon 
26,8 GWb x 3,5 kr/kWb - 22,3 GWb x 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 
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" 

2,0 

3.5 

kr/kWb 

kr/kWb 

Alt. C Alt. D ------ ------
mill.kr mill. kr 

11 ,0 2,7 

22,5 22,5 

7,6 7,6 

27,8 27,8 

2,5 2,5 

0,6 0,6 

0,3 0,3 

6,3 5,7 

5,1 4,5 

2,2 1,9 

7,7 6,8 

93,6 82,9 

22,4 28,6 

93,8 

116,2 106,6 
12,5 ---

103,7 95,5 
93,6 

10 l ==.l:== 12 6 ===.l:= 
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3.8.6.C,D 04 Rislåfoss kraftverk 

1 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

11 Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Alt. C: Kostnadsklasse Ill: 2,15 kr/kWh 
Alt. D: " IlE: 1,93 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
15,8 GWh x 2,0 kr/kWh - 20,3 GWh x 2,0 kr/kWh 
Verdi av vinterproduksjon 
38,2 GWh x 3,5 kr/kWh - 31,6 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1991-c/d/skw/me34r 

Alt. e Alt. D ------ ------
mill.kr mill. kr 

16,4 4,0 

26,0 26,0 

13, O 13,0 

29,4 29,4 

4,0 4,0 

0,5 0,5 

0,5 0,5 

7,8 6,8 

6,3 5,4 

2,7 2,3 

9,6 8,3 

116,2 100,2 

31,6 40,6 

133,7 110,6 

165,3 151,2 
13,4 

149,8 137,8 
116,2 100,2 

33 6 37 6 
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11 Hanefossen kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

11 Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Ill: 2,66 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
- 4,8 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
35,3 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1991-c/d/skw/me34r 

mill. kr 

20,9 

7,0 

6,7 

24,5 

0,7 

0,9 

0,5 

5,4 

4,3 

5,0 

5,4 

81,3 mill. l<;r 

mill. kr 

9,6 

114,0 
10,8 

103,2 
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12 Skripelandsfoss kraftverk 

1 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

11 Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Ill: 2,70 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
5,8 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
19,2 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1991-c/d/skw/me34r 

mill. kr 

8,8 

9,4 

8,9 

22,0 

3,1 

0,6 

0,2 

4,7 

3,7 

1,6 

4,5 

67,5 mill. 

mill. kr 

11,6 

67,2 

78,8 

69,8 
67,5 

kr 
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3.8.9.C,D 21 Skjeggedalsfoss kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

11 Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Alt. C: Kostnadsklasse Il B: 1,58 kr/kWh 
Alt. D: " 111 : 2,50 " 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
27,0 GWh x 2,0 kr/kWh - 15,1 GWh x 2,0 kr/kWh 
Verdi av vinterproduksjon 
183,0 GWh x 3,5 kr/kWh - 61,6 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1991-c/d/skw/me34r 

Alt. C Alt. D 

mill.kr mill.kr 

143,0 

46,6 

14,7 

43,3 

3,0 

0,5 

0,9 

21,0 

17,7 

7,6 

32,5 

330,8 

54,0 

694,5 
44,1 

650,4 
330,8 

16,8 

89,3 

8,2 

24,8 

5,5 

0,5 

0,9 

12,2 

10,2 

4,4 

18,8 

191,6 

30,2 

245,8 
25,5 ---

220,3 
191,6 

28,7 
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3.8.10.C 14 Gjuv kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

Il Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Il B: 1,92 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
29,0 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
34,0 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1991-c/d/skw/me34r 

mill. 

35,0 

7,1 

9,1 

41,0 

2,0 

0,5 

0,5 

8,4 

6,7 

2,9 

7,9 

121,1 

mill. kr 

58,0 

177 , O 

160,9 
121,1 

39,8 ===== 

kr 

mill. kr 
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3.8.11.C,D 22 Hovland kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

Il Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Ill: 2,37 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
11,5 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
49,5 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1991-c/d/skw/me34r 

mill. kr 

0,8 

67,5 

12,8 

24,5 

3,0 

0,7 

0,9 

9,3 

7,7 

3,3 

14,2 

144,7 mill. kr 

mill. kr 

23,0 

173,3 

196,3 

177 ,O 
144,7 

32,3 
===== 
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3.8.12.C,D 31 Flakk kraftverk 

1 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

11 Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Alt. C: Kostnadsklasse Il B: 1,62 kr/kWh 
Al t. D: " I I A: 1, 5 1 " 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
40,6 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
101,4 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1991-c/d/skw/me34r 

Alt. C Alt. D ------ ------
mill.kr mill. kr 

60,5 47,9 

34,9 34,9 

18,6 18,6 

56,8 56,8 

3,0 3,0 

0,8 0,8 

0,5 0,5 

15,2 14,1 

12,3 11,4 

5,3 4,9 

22,7 21,,0 

230,6 213,9 

81,2 81,2 

354,9 354,9 

436,1 436,1 
30,8 

405,3 407,6 
230,6 213,9 

174,7 193,7 
===== ===== 
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3.8.13.D 05 Herefoss kraftverk 

l 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

la Planlegging - adminstrasjon 

Il Erstatninger (ervervelse etc.) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadsklasse Ill: 1,95 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
14,0 GWh x 2,0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
18,1 GWh x 3,5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1991-c/d/skw/me34r 

mill. kr 

0,6 

10,5 

9,9 

24,2 

l, l 

0,5 

l, O 

4,3 

3,3 

2,0 

5,2 

62,6 mill. kr 

mill. kr 

28,0 

63,3 

91,3 

82,9 

20 3 
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3. 8 . 14 .0 06 Hauglandsfoss kraftverk 

10.03 . B6 

l 
Andel i regulerings- og overføringsanlegg 

2 

3 Driftsvannveier 

4 Kraftstasjonen - bygningsmessig 

5 Kraftstasjonen - maskinelt og elektroteknisk 

6 Transportanlegg - anleggskraft 

7 Boliger - verksteder 

8 Terskler - landskapspleie 

9 Investeringsavgift 

10 Planlegging - adminstrasjon 

11 Erstatninger (ervervelse etc . ) 

12 Finansieringsutgifter 

Sum utbyggingskostnad 

Kostnadskl asse Il A: 1.46 kr/kWh 

Økonomi 

Verdi av sommerproduksjon 
27 . 9 GWh x 2.0 kr/kWh 

Verdi av vinterproduksjon 
34,8 GWh x 3 . 5 kr/kWh 

Sum 
- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- Investering 

Netto nytteverdi 

1991-c/d/skw/me34r 

mill. kr 

1,3 

22,6 

13.3 

29.8 

1,7 

0,5 

0,7 

6,2 

4,9 

2,B 

7,5 

91,3 mill . kr 

mill. kr 

55.8 

177 .6 
.-.!.3....3. 
165,4 
...2.L.1 

74 l ---,,-
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4 VIRKNINGER AV UTBYGGINGEN 

I kap. 3 er skissert to utbyggingsalternativ. I det 
følgende refererer alternativ C til utbygging ved overføring 
til Skjeggedal, mens alternativ D referer til utbygging i 
eget vassdrag. 

Det er i dette kap. gitt en separat vurdering av virkningene 
ved utbygging av de enkelte kraftstasjonene. Det skal 
imidlertid gjøres oppmerksom på at det for flere fagområder 
er etablering av nye magasiner som gir de vesentligste 
konsekvensene gjennom neddemming og endring av hydrologiske 
forhold. Det har derfor vært nødvendig å knytte magasinene 
til enkelte kraftstasjoner. Dette er noe misvisende da alle 
nedenforliggende kraftstasjoner vil få Økt nytteverdi pga. 
disse magasinene. 

4.0 Virkninger på naturmiljøet 

4.0.1 Arealkonsekvenser (kartbilag 3.1.C og 3.1.D) 

I den tidligere vassdragsrapporten om Tovdalsvassdraget er 
det i tabellen 4.1 gitt en beskrivelse av kraftstasjoner, 
dammer, tipper, riggområder, massetak og bekkeinntak for de 
enkelte kraftstasjoner som var planlagt utbygd etter alt. A 
og B. 

Med unntak av stasjonene Gjuv og Skjeggedalsfoss er stasjon-
ene i de nye alt. C og D forutsatt utbygd som tidligere. 
Det vises derfor til tabellene 4.1 og 4.2 i den tidligere 
vassdragsrapporten for en mer detaljert oversikt. 

Det forutsettes bygd en rekke terskler på elveavsnitt som 
får redusert vannføring. Dette blir ikke nærmere omtalt i 
denne rapporten. 

Kanalisering. Ved overføring av Ljosevatn til Ogge, må det 
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lages en 350 m lang kanal fra Ljosevatn til Aggevatn. Bekke-
leiet må utvides og plastres også nedenfor kanalen og Agge-
vatn. For å unngå Lølandsmyrene kan det lages en 600 m lang 
kanal. 

Dikeelv skal kanaliseres ved damstedene for å øke flomavled-
ningsevne og tappekapasitet. 

Det må også foretas kanaliseringsarbeider i Skjeggedalsåna 
nedstrØms utløpet fra Skjeggedalsfoss kraftstasjon. 

Anleggsveier. En oversikt over veiene som må bygges for an-
leggsarbeidene er gitt i kap. 3.5 (s. 3-33). Ved utbygging 
etter alt. C vil det bli bygd 22.300 m anleggsvei. Det er 
særlig veien på 4.300 m mellom Dale i Tovdal og inntaks-
dammen oppstrøms Rjukanfossen som i størst grad vil endre 
landskapets karakter av lite påvirket natur, særlig sammen 
med en evt. endret bruk av området som blir muliggjort ved 
denne veiutløsningen. De øvrige anleggsveiene vil bare i 
mindre grad endre landskapets karakter. 

Ved utbygging etter alt. D vil det bli bygd 4.900 m anleggs-
vei. Med unntak av atkomstveien vil Laksefoss kraftstasjon 
(1.300 m) er det for det meste korte sideveier som i liten 
grad vil endre landskapets karakter. 

Vurdering av anleggene ved hvert prosjekt: 

Alternativ C. 

Boen. Dam, riggområdet, tørrlagt elveleie 
dominerende i landskapet, særlig hvis tipp 
legges ut mot elva uten vegetasjonsskjerm. 

og tipp vil bli 
og riggområdet 

Grytefoss. Dammen har betydelig høyde og vil endre land-
skapet . Utenfor tippen, mot Flakksvatn bør det bevares et 
trebelte og ei strandsone. Avløpet ved Lunden bru får en 
synlig skjæring, og blir i tillegg belastet med avløp fra 
Flakk kraftstasjon, kanalisering og litt lenger oppe det 
tørre elveleiet. 
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Laksefoss. Dammen har betydelig høyde og sammen med avløps-
kanalen, veier, riggområder og tipp blir landskapsinngrepene 
lokalt betydelige. Området ligger imidlertid lite ekspo-
nert. 

Rislåfoss. Mange permanente anlegg blir samlet ved utløpet 
av Herefossfjorden, og landskapet vil endres betydelig. 
Veien øst for dammen vil virke som en forlengelse av denne. 
Vest for dammen rammes oset inn av tipp, vei og kraftsta-
sjonen som dels ligger i dagen. Landskapsmessig vil det 
være gunstig om veiene kan følge terrengets nåværende form 
bedre, og at avretting av terrenget begrenses mest mulig. 

Hanefossen Il medfører ikke vesentlige endringer i land-
skapet. 

Skripelandsfoss ligger ved eksisterende magasin og inngrepet 
vil ikke endre landskapet mye. Atkomstveien blir ca. 3 km 
og vil være et nytt inngrep i skogen. 

Gjuv. Inntaksdammen nord for Rjukanfossen vil sammen med 
anleggsveien påvirke landskapskarakteren i et område som 
ikke er påvirket av nye tekniske inngrep. Bekkeinntakene 
har lokal betydning og tippen ved Skardsåni kan lokalt bli 
et dominerende landskapselement. 
Tovdal til Skjeggedal vil også 
landskapselement, særlig i fosser 

Overføringen av vann 
påvirke Tovdalselva 

og stryk. 

fra 
som 

Skjeggedalsfoss. Like nedenfor den eksisterende dammen mot 
utløpet av Homstøl/Eptevatn vil det bli bygd en ny fyllings-
dam. Dammen vil få en kronelengde på 630 m og et volum på 
1.350.000 m3

• Dammen muliggjør økning av HRV i HomstØl/ 
Eptevatn fra kote 350 til kote 376. Homstøl/Eptevatn blir 
dermed hovedrnagasin for de overførte feltene fra Tovdal. 
Den nye fyllingsdammen blir et dominerende innslag i land-
skapet. Den Økte reguleringen vil fØre til neddemming av 
ca. 2.300 daa hvorav ca. 1.350 daa er produktiv skog. Redu-
sert vannføring i Vesteråna blir også et resultat av dette 
prosjektet. 
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Hovland. Tippene kan virke dominerende om de plasseres som 
angitt i konsesjonssøknaden. 

Flakk. Dammen ved Natveit er det største inngrepet, og vil 
endre landskapet betydelig. Kanaliseringen fra Ljosevatn 
mot Ogge vil endre landskapet litt, og kan muliggjøre ytter-
ligere endring ved oppdyrking. Tipp-plasseringen er felles 
med Grytefoss og kanaliseringen av Tovdalselva ved Lunden 
bro er også omtalt under dette prosjektet. 

Alternativ D. 

Dette alternativet forutsetter, i forhold til alt. C, en 
uendret plassering og fallutnyttelse i følgende kraftsta-
sjoner: 
Flakk. 

Boen, Gry te foss , Laksefoss, Rislåfoss, Hovland 
I tillegg til disse inngår følgende stasjoner. 

og 

Herefoss. Landskapsmessig er tørrleggingen av fossen det 
viktigste inngrepet. De tekniske anleggene påvirker ellers 
landskapet lite. 

Hauglandsfoss. Den viktigste landskapsmessige effekt av de 
tekniske anleggene er tørrleggingen av fossen og vassdraget 
nedstrøms, men tippen og dammen kan også virke dominerende. 

Skjeggedalsfoss. Ved utbygging etter alt. D vil denne 
stasjonen bare utnytte lokal feltet til Homstøl/Eptevatn. 
Feltene i Øvre Skjeggedal (Sandsvatn/Leivsvatn og Småvatna) 
fØres inn på tilløpstunnelen til kraftstasjonen via en 
overføringstunnel. HRV i Homstøl/Eptevatn forutsettes Økt 
med 6 m ved påbygging av eksisterende dam. Bortsett fra den 
Økte neddemmingen rundt Homstøl/Eptevatn, blir den vesent-
ligste landskapsmessige virkningen den reduserte vannføring-
en i vesteråna. 
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4.0.2 Reguleringer og vannføringsendringer 

Alternativ C 

utbygging etter dette alternativet medfØrer at avløpet fra 
feltene nord for inntaket i Ardalen overføres til Skjegge-
dal. på overføringstunnelen tas inn avløpene fra Kleive-
bekken, Skardsåni og Sandsvatn/Leivsvatn. Dette innebærer 
at Tovdalselva blir tØrrlagt umiddelbart nedenfor 
inntaksdammen i Ardalen, mens avrenning fra det uregulerte 
restfeltet vil bidra til en viss vannføring i elva. Dette 
bidraget øker jo lenger ned i vassdraget en kommer. 

Feltene som forutsettes overført til Skjeggedal representer-
er et totalt areal på 274,5 km2 med et midlere avløp på ca. 
10,3 m3 Is. Dette innebærer at Tovdalselva i store deler av 
året vil være tørr ved Dale, ved Austenå vil avrenning fra 
restfeltet bidra til å opprettholde en midlere vannføring 
som tilsvarer 10% av dagens midlere vannføring. Ved Haug-
landsfoss vil midlere vannføring være ca. 45% av dagens nivå 
og ved innløpet i Herefossfjorden ca. 52% av dagens nivå. 

De overførte feltene fra Tovdalselva vil bli regulert i 
HomstøljEptevatn. Dette magasinet er i dag regulert 20 m. 
Reguleringen forutsettes Økt til 46 m. Dette medfØrer at 
magasinvolumet øker fra 44,0 mill. m3 til 190,0 mill. m3

• 

Den økte reguleringen vil føre til periodevis neddemming av 
ca. 2300 daa. Erosjon i reguleringssonen vil føre til ut-
vasking av næringsstoffer og humusstoffer og må de første 
årene etter reguleringsinngrepet ventes å gi en viss blakk-
ing av vannet nærmest land. En har ikke grunnlag for å 
vurdere om erosjon i reguleringssonen vil gi merkbare 
endringer i vannkvaliteten nedstrØms magasinet den første 
tiden etter utbygging. 

Fra Homstøl/Eptevatn forutsettes vannet overfØrt i tunnel 
for utnyttelse i Skjeggedalsfoss kraftstasjon. Dette inne-
bærer at Vesteråna får vesentlig redusert vannføring. Av-



4 - 6 

løpet fra Sandsvatn/Leivsvatn forutsettes tatt inn på over-
føringstunnelen mellom Tovdal og Homstøl/Eptevatn. Dette 
medfØrer at midlere vannføring i Skjeggedalsåna like 
oppstrøms utløpet fra Skjeggedalsfoss kraftstasjon blir 
redusert fra ca. 4,9 m3 /s til ca. 3,7 m3 /s. 

Avløpet fra Vikstølvatn/Høvringen forutsettes overfØrt i 
tunnel for utnyttelse i Hovland kraftstasjon. på over-
føringstunnelen vil avløpene fra Skute åna og Nygardsbekken 
bli tatt inn som bekkeinntak. Dette innebærer at midlere 
vannføring i Hovlandsåna reduseres med ca. 3,5 m3 /s like 
oppstrøms utløpet fra Hovland kraftstasjon. De Øvre deler 
av Hovlandsåna blir tilnærmet tørrlagt. 

Avløpet fra Ljosevatn forutsettes overfØrt mot Oggevatn via 
kanal til Aggevatn. Dette innebærer at Engelsåna blir til-
nærmet tørrlagt mellom dammen ved utløpet av Ljosevatn og 
samløpet med Uldalsvassdraget/Skjeggedalsåna. 

Avløpet fra Rettåna forutsettes overfØrt mot Oggevatn. 
Dette innebærer at Rettåna blir tilnærmet tørrlagt nedstrøms 
dammen ved Retterholt. 

Avløpet fra Natveitmagasinet/Oggevatn forutsettes utnyttet i 
Flakk kraftstasjon. Dette innebærer tørrlegging av Dike-
elva. 

Overføring av avløpet fra nedbørfeltene oppstrøms dammen i 
Ardalen medfØrer at midlere vannføring i Skjeggedalsåna Øker 
med ca. 10,3 m3 /s nedstrøms utløpet fra Skjeggedalsfoss 
kraftstasjon. Ved utløpet i Herefossfjorden blir imidlertid 
endringen mindre da avløpet fra Rettåna og Engelsåna forut-
settes overført mot Flakksvatn. Midlere vannføring i Rett-
åna kan anslås til ca. 6,5 m3 /s. Midlere vannføring i 
Engelsåna kan anslås til 1,2 m3 /s. Dette innebærer således 
at midlere vannføring i Uldalsvassdraget ved utløpet i Here-
fossfjorden Øker med ca. 2,6 m3 /s. 

I forbindelse med enkelte avelvekraftstasjonene blir det 
tørrlagte elveavsnitt mellom inntak og utlØp fra stasjonen. 
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Dette gjelder Rislåfoss kraftstasjon (ca. 2200 m blir tørr-
lagt), Gry te foss kraftstasjon (ca. 1100 m) og Boen kraft-
stasjon (ca. 500 m). 

Etablering av nye reguleringsmagasin i nedbørfeltet vil med-
fØre endring av vannføringens fordeling over året. En ut-
bygging medfØrer et samlet magasinvolum i nedbØrfeltet på 
319,1 mill. m3 (inkl. eksisterende reguleringer). Dette 
innebærer at vassdraget ved topp Boenfoss får en reguler-
ingsprosent på ca. 16,2. Generelt vil dette medføre at 
regulerte elvestrekninger får en vesentlig reduksjon i 
sommervannføringen og Økning i vintervannføringen. Det for-
utsettes at kraftproduksjonen fra vassdraget skal tas ut som 
ca. 77% vinterkraft (1.10 - 30.4.), og resten som sommer-
kraft. Ved Boen antas vannføring i vinterhalvåret i 
gjennomsnitt å øke med 12-15 m3 /s, mens vannføringen 
sommerstid blir 7-9 m3 /s lagere enn i dag. En utbygging 
etter dette alternativet medfører som nevnt redusert vann-
føring i Tovdalselva oppstrøms Herefossfjorden. Dette vil 
gi nedsatt resipientkapasitet i vassdraget. Vassdraget er 
imidlertid såvidt lite belastet med forurensningstilførsler 
at dette neppe vil føre til vesentlig endring av vannkvali-
teten. Det tas imidlertid forbehold om elveavsnittet opp-
strøms utløpet fra Nasvatn (grendene Austenå og Dale). Det 
er nedstrØms Austenå forutsatt en minstevannføring på 350 
l/s ved avgivelse fra Nasvatn. 

utbygging kan imidlertid medføre forsuring i Tovdalselva. 
Vassdraget har i dag en mindre sur vannkvalitet enn Skjegge-
dalsåna pga. noe gunstigere geologiske forhold i de Øvre 
deler av nedbØrfeltet. Avrenningen fra dette området for-
utsettes overført til Skjeggedal. Vannføringen i Tovdals-
elva vil bli opprettholdt ved avrenning fra restfeltet ned-
strøms Ardalen. Dette vannet er betydelig surere enn vannet 
i Øvre deler. Resultatet kan bli surere vann med mulig 
fiskedød som fØlge. I Skjeggedal vil vannet bli noe mindre 
surt når det tappes fra magasinet i Homstøl/Eptevatn, mens 
det under fylling av magasinet fortsatt vil være surt vann i 
vassdraget. Den Økte vannføringen i Skjeggedalsåna kan også 
påvirke vannkvaliteten dersom det blir erosjonsproblemer i 
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deler av vassdraget. 

NedstrØms Herefossfjorden vil som nevnt sommervannføringen 
bli mindre enn i dag. Dette medfØrer nedsatt resipientkapa-
sitet. Dette elveavsnittet tilføres en del forurensning 
gjennom utslipp av boligkloakk og jordbruksvirksomhet. 
Dette gjelder særlig nedstrøms Birkeland. Resultatet kan 
bli nedsatt vannkvalitet og Økende begroing i denne delen av 
vassdraget. 

En utbygging vil også påvirke forholdene i Topdalsfjorden. 
Redusert sommervannføring kan fØre til mindre utskifting av 
både overflatevann og dypereliggende vannmasser i fjorden 
med fare for at mer forurenset vann fra områdene utenfor 
Vaordden trenger inn i fjordbassenget. Økt vintervannføring 
antas i mindre grad å påvirke forholdene i Topdalsfjorden. 

Det er i den foregående vurdering forutsatt at det ikke blir 
avgitt minstevannføring fra inntaksdammen i Ardalen. Dette 
er imidlertid ønskelig av hensyn til resipientforholdene i 
Tovdalselva og vil dessuten redusere forsuringen av rest-
vannføringen (jfr. også avsn. 3.6.3.C, s. 3-36). 

Alternativ B. 

utbygging etter dette alternativet medfører periodevis redu-
sert vannføring nedstrøms Straumsfjorden når magasinet 
fylles. ut over dette vil en utbygging ikke gi endringer i 
de hydrologiske forhold i Tovdalsgreina av vassdraget. ut-
bygging antas ikke å gi merkbare endringer i vannkvaliteten 
i Tovdalsgreina av vassdraget. 

Avløpet fra Homstøl/Eptevatn forutsettes overført i tunnel 
for utnyttelse i Skjeggedalsfoss kraftstasjon. Dette inne-
bærer at vesteråna får vesentlig redusert sommervannføring. 
Til Skjeggedalsfoss kraftstasjon forutsettes også overfØrt 
avløpet fra Høgelibekken og Lonebekken. Begge bekkene blir 
tilnærmet tørrlagte mellom bekkeinntakene og samløpet med 
Skjeggedalsåna. Midlere vannføring i Skjeggedalsåna like 
oppstrøms utløpet fra Skjeggedalsfoss kraftstasjon blir 
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3 3 redusert fra ca. 4,9 m /s til ca. 2,3 m Is. 

Økning av magasinvolumet i Homstøl/Eptevatn fra 44,0 mill. 
m3 til 71,7 mill. m3 vil føre til en viss økning av vinter-
vannføringen i Uldalsvassdraget. En utbygging antas 
imidlertid i liten grad å endre resipientforholdene i vass-
draget. 

Overføring av avlØpet fra Engelsåna og Rettåna mot Oggevatn, 
medfører at midlere vannføring i Uldalsvassdraget reduseres 
med ca. 7,7 m3 /s. Dette medfører imidlertid en bedre regu-
lering av restfeltene som kan utnyttes i Hanefossen kraft-
stasjon. 

utbygging av Hauglandsfoss kraftstasjon medfØrer tørrlegging 
aven elvestrekning på ca. 2200 m. For de Øvrige elvekraft-
stasjonene blir betraktningene som under alt. C. 

Forholdene nedstrØms Herefossfjorden blir som beskrevet 
under alt. C. 

For begge alternativer vannføring etter utbygging skjema-
tisk framstilt i lengdeprofilene i bilag 3.2.C, 3.2.D, 
3.3.C, 3.3.D, 3.4.C/D, 3.5.C/D. 

4.0.3 Endringer i is- og vanntemperaturforhold 

Alternativ C 

Nedtappingen av straumsfjorden vil neppe påvirke isforhold-
ene på elvestrekningene nedenfor i særlig grad dersom tapp-
ingen foregår jevnt utover vinteren. Dersom tappingen deri-
mot foregår konsentrert utpå ettervinteren, vil det være 
fare for isganger i elva mellom straumsfjorden og Topsæ og 
nedenfor Topsæ. 

I Tovdalselva mellom Dale og Herefossfjorden vil det i 
hovedsak kunne bli mer stabile isforhold enn i dag. på 
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terskelmagasinene vil isen legge seg tidligere og bli 
liggende noe lenger enn i dag. I Skjeggedalsåna vil elva gå 
åpen fra utløpet av Skjeggedalsfoss kraftstasjon til Mjå-
vassfjorden. Videre nedover til Herefossfjorden vil det 
veksle mellom islagte og åpne partier, men en må generelt 
regne med dårligere isforhold enn i dag. på Herefossfjorden 
vil det bli et større åpent område utenfor Hanefossen kraft-
stasjon enn i dag. Sonen med oppsprukket is på 
HomstøljEptevatn blir breiere enn i dag. 

på Natveitvatn må en vente et belte med oppsprukket is i 
strandsonen når magasinet tappes ned. Ferdsel på isen blir 
vanskeligere. For magasinene Oggevatn og Herefossfjorden er 
reguleringsintervallet lite, men ved pendling i vannstanden 
kan det likevel gi noe dårligere is i strandsonen. 

I Hovlandsåna kan en regne med mer stabile isforhold og de 
isproblemene som kan oppstå i dag vil ventelig forsvinne. 
Også i Rettåna blir det mer stabile isforhold. 

Nedenfor Herefossfjorden vil elva stort sett gå åpen fra 
Flakk kraftstasjon til forbi Boen kraftstasjon, mens det 
fortsatt kan bli is på elva nedenfor Boen. på Flakksvatn vil 
det bli usikker is. 

Det kan ventes isproblemer ved inntaket til Boen kraftsta-
sjon i strenge kUldeperioder. 

på Topdalsfjorden ventes ingen særlige endringer i isens ut-
bredelse, men det kan bli en tendens mot mer stabil og 
tykkere is i kalde vintrer. Fortsatt vil det bli værfor-
holdene som bestemmer tidspunktet for islegging. 

Mellom Austenå og Gauslåfjorden kan ventes litt høyere 
middeltemperatur i vannet i mai-juni og et raskere 
temperaturfall utover hØsten. I HomstøljEptevatn vil 
temperaturprofilet bli preget av større gjennomstrømming. 
Nedenfor Skjeggedalsfoss kraftstasjon vil temperaturen 

o i vintermånedene kunne stige 1-2 C. Nedenfor Herefoss-
fjorden kan også ventes en liten stigning i 
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° vintertemperaturen, men neppe over 1 C. 

I Rettåna kan ventes litt hØyere middeltemperatur i april-
mai og et raskere temperaturfall utover høsten. I Hovlands-
åna kan ventes lavere vintertemperatur på strekningen 
nedenfor Vikstølvatn og litt høyere middeltemperatur i 
april-mai. Når Flakk kraftstasjon kjøres, vil temperaturen 
ved utløpet av Flakksvatn kunne stige l-2°C i vintermåned-
ene. Disse endringene vil reduseres videre nedover elva, 
men vil kunne merkes helt til Topdalsfjorden. 

Dersom Skjeggedalsfoss, Hovland eller Flakk kraftstasjoner 
kjøres i juli/august vil temperaturen i elva nedenfor disse 

° kraftstasjonene senkes med 2-5 C. 

Alternativ D. 

Isforholdene i Tovdalselva mellom Dale og Herefossfjorden 
endres neppe merkbart. Ellers blir endringene stort sett 
som beskrevet for alt. C, men vesentlig mindre vintervass-
føring fra Skjeggedalsfoss kraftstasjon vil medføre at is-
forholdene i Skjeggedalsåna endres noe mindre enn ved alt. 
C. 

Tovdalselva ovenfor Herefossfjorden får ingen endringer i 
vanntemperaturen. Ellers blir vanntemperaturforholdene i 
hovedsak som nevnt i alt. C. 

4.0.4 Lokale klimaendringer 

4.0.4.1 Innsjøer/magasiner 

Alternativ C 

Trolig vil bare magasinet i HomstØI/Eptevatn representere så 
store forandringer at det kan ventes merkbare utslag i 
lokalklimaet. Om våren vil is og vann her forsinke tempera-
turstigningen i de nederste luftlag. I middel for månedene 
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april og mai vil størrelsen av denne forsinkelsen anslagsvis 
være 0,50 e, noe som hovedsakelig skyldes en senkning av mak-
simumstemperaturen. Om sommeren vil magasinet ikke medføre 
merkbare forandringer i midlere temperaturforhold. Om 
høsten vil magasinet reipresentere et varmereservoar og mot-
virker dermed dannelse av lokale inversjoner, noe som med-
fører høyere nattetemperaturer i de lavere nivåer. I middel 
for månedene september og oktober vil dette gi en heving av 
døgnmiddel-temperaturen på 0 , 5-1 , Ooe. Før isleggingen, i 
månedene november og desember, vil det kunne dannes frost-
røyk over magasinet i perioder med lave 
grunn av vanligvis stabile værtyper 

temperaturer. på 
på denne tiden vil 

frostrøyken forekomme i relativt korte perioder og til 
sammen maksimalt ca . 5 dager i hver måned. Etter islegg-
ingen vil det ikke være merkbare effekter av magasinet på 
lokalklimaet. Generelt vil magasinet medføre en minskning 
av den døgnlige temperatur-amplitude i den tiden vannet er 
åpent. Effekten av et fullt magasin på de lokale tempera-
turforhold kan i perioder med liten luftsirkulasjon være 
merkbare til en høyde av ca . 20-30 m over vannflaten . I de 
fleste tilfeller med frostrøyk vil denne være avgrenset til 
vannflaten og de områdene s om grenser ned til vannet . 

Ifølge NVE-Iskontoret vil det etter utbyggingen bli større 
åpen råk ved kraftstasjons-utløpet i Herefossfjorden. Over 
og like ved denne råken kan det dannes tåke/ frostrøyk i 
kaldværssituasjoner . 

Alternativ B. 

En utbygging etter dette alternativet vil neppe gi merkbare 
endringer i lokalklimaet rundt magasinene . En vesentlig 
mindre vintervannføring i Skjeggedalsåna vil dessuten ikke 
gi endringer i lokalklimaet ved utløpet av Hanefossen kraft-
stasjon . 
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4 . 0 . 4 . 2 Elvestrekningene 

Alternativ C 

Den økte vintervannføring i Skjeggedalsåna nedstrøms 
Skjeggedalsfoss kraftstasjon, vil ifølge NVE-Iskontoret føre 
til at elva går åpen til Mjåvassfjorden. Også nedstrøms 
Herefossfjorden vil det bli mindre ls enn nå . Over og like 
ved disse åpne elvestrekninger kan det dannes tåke/frostrøyk 
i kaldværssituasjoner vinterstid . I middel kan antall dager 
med frostrøyk maksimalt komme opp i 10-12 for måneden, og da 
særlig tidsrommet januar-mars . 

Ifølge NVE-Iskontoret vil det bli mer is enn nå i Tovdals-
elva på strekningen Dale-Herefossfjorden. Isen vil her 
ligge lenger utover våren, anslagsvis ca . 14 dager. på 
denne strekningen vil det bli mindre frostrøyk enn nå, og 
like ved elvefaret kan det bli lavere temperatur vinter og 
vår . 

Alternativ D 

Ved utbygging etter dette alternativet vil det neppe oppstå 
lokale klimae ndringer av betydning i Skjeggedalsåna eller i 
Tovdalselva ovenfor Herefossfjorden . 

For begge utbyggingsalternativ gjelder at det over åpne 
r åker v ed utløpet fra kraftstasjonene kan dannes frostrøyk 
vinterstid . Diss e frostrøyk-områdene vil stort sett være 
s må, og ha lite n praktisk betydning . 

4 . 0 . 4.3 Topdalsfjorde n 

Alternativ C 

Ifølge NVE- Iskontoret kan hyppigheten av is på Topdals-
fjorden øke ut til Varoddbrua. I lavtliggende terreng langs 
Topdalsfjorden kan det derfor bli lavere temperatur vinter 
og vår . 
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Alternativ D 

utbygging etter dette alternativet vil gi mindre endringer i 
isforholdene og dermed også temperaturforholdene langs Top-
dalsfjorden. 

4.0.4.4 Behov for videre arbeid 

Ved eventuell utbygging bØr det vurderes igangsatt målinger 
i vassdraget både for å kartlegge eventuell økning i 
tåke/frostrøyk og eventuell lavere temperatur vinter og vår 
langs Topdalsfjorden. Dette gjelder for begge utbyggings-
alternativ. 

4.1 Naturvern 

4.1.1 Konfliktområder 

Alternativ C 

Boen. Boenfossen er et særpreget landskapselement som er 
med på å illustrere de naturgitte forholds betydning for 
samfunnsmessig Fossen gavet 
godt laksefiske som var grunnlaget for Boen gård - et lokalt 
maktsenter. Siden har fossen gjort det mulig å drive en 
industribedrift her. En utbygging vil ikke være noe brudd 
med en slik utvikling, men illustrasjonen av naturens betyd-
ning for utviklingen svekkes. Riggområdet og den midler-
tidige steintippen vil bryte det sammenhengende vegetasjons-
beltet mot elva på vestre bredd. Tørrlegging av fossen og 
500 m av elva nedenfor, sammen med dammen på fossenakken, 
vil fjerne landskapets mest særpregede element og redusere 
områdets opplevelsesverdi. Områdets typeverdi reduseres 
litt. Vassdragets typeverdi avhenger først og fremst av 
sammenhengen med det særlig velegnete typeområdet Øvre Tov-
dal, men også av at nedre del av Tovdalsvassdraget ikke er 
mer påvirket av menneskelige inngrep enn vanlig i regionen. 
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Mange karakteristiske naturtyper og fenomener er represen-
tert innen nedbØrfeltet. Dette inngrepet vil medfØre tap av 
ett karakteristisk trekk. En utbygging vil medfØre en 
vesentlig reduksjon av områdets opplevelsesverdi. 

Grytefoss. Teinefoss er et særpreget landskapselement som 
vil tørrlegges det meste av året ved utbygging. Kanaliser-
ing nedstrøms utløpet, resten av det tørrlagte elveløpet, 
dammen og utfyllingen av industriområdet mot Flakksvatn vil 
også redusere landskapets kvalitet, men dette er ikke i 
samme grad "særpregede landskapselementer" fØr utbygging, 
selv om elveløpet og Flakksvatn har de sentrale plasser i 
landskapet her. Flakksvatn får redusert sin kvalitet som 
rasteplass 
utfylling. 

for vadere og som hekkeområde for ender ved 
utbygging vil redusere landskapets særpreg og 

opplevelsesverdi . Områdets typeverdi reduseres noe . 

Laksefoss . AVløpskanal, riggområde og dam kan skjemme land-
skapets utseende. Områdets typeverdi reduseres litt . 

Rislåfoss. De landskapsmessige inngrep; Dammen, tippen ved 
inntaket, kraftstasjonen, atkomstvei og elveleiet ved sterkt 
redusert vannføring vil redusere områdets estetiske verdi. 
Andefugl, særlig sangsvaner, kanadagjess og dykkender, over-
vintrer her. Sterkere variasjon i vannstanden i Herefoss-
fjorden og større mulighet for islegging vil redusere om-
rådets kvalitet og det tidsrom disse artene kan bruke om-
rådet. Områdets typeverdi reduseres noe. 

Hanefossen og Skripelandsfossen . utbygging er planlagt i et 
allerede regulert vassdrag, og gir ingen konflikter. 

Hovland. Hovlandsåna er regulert, men lokalt er det av 
verdi at den fØrer vann i alle fall deler av året. Rest-
vannføringen som vil reduseres ved bekkeinntak, kraftlinje-
tilknytningen, flere tipper og riggområdene vil skjemme 
landskapet. 

Flakk. Natveitmagasinet er det største inngrepet i for-
bindelse med dette prosjektet. Magasinet vil minke produk-
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tiv1teten og typeverdien til naturen i området. Landskapets 
særpreg og opplevelsesverdi vil reduseres sterkt. "Molte-
myra" vil bli liggende i reguleringssonen. 

Inngrepet i Oggevatn, stenging av Rettåna, kan redusere 
vannets referanse- og typeverdi. Rettånas sterkt reduserte 
vannføring minker områdets typeverdi litt. 

Overføringen av Ljosevatn og en eventuell kanalisering forbi 
Lølandsmyr, kan endre vannforsyningen til Pyttmyr og dermed 
redusere myras type- og referanseverdi. 

Kraftlinjetilknytningen til Flakk er planlagt i et område 
uten vesentlige slike inngrep fra før. Dette er negativt 
for områdets typeverdi, men virker mest på landskapets este-
tiske kvalitet. Sterkt redusert vannføring i Dikeelva og 
tippen ved Flakksvatn, vil også redusere landskapets kvali-
tet. 

Skjeggedalsfoss. Økt regulering av med 26 
m vil medfØre at endel hØyproduktive arealer demmes ned. De 
inneholder skogteiger med et forholdsvis variert planteliv. 
En neddemming vil redusere variasjonsrikdommen i dette 
naturområdet. Landskapet preges i dag av et reguleringsmaga-
sin og landskapskvalitetene vil ytterligere bli svekket ved 

VannfØringen i Vesteråna er regulert, men Vassfossen er 
likevel i lange perioder av året et viktig element i et sær-
preget landskap. Lokalt vil tippene og riggområdene skjemme 
landskapet. Også kraftlinja vil lokalt virke skjemmende. 
Øvre del av Skjeggedalsåna er uregulert og inngrepene vil 
redusere områdets typeverdi. De kvartærgeologiske avset-
ninger og det meandrerende elveløpet ved Mjåvassfjorden er 
interessante og gir fine landskapsutforminger. Dette sær-
pregede landskapet vil lett skades ved en eventuell kanali-
sering for avløp fra kraftstasjonen til Mjåvassfjorden. 

Gjuv. Den viktigste konflikten skyldes overføring av vann 
fra Tovdal til Uldalsvassdraget. Vassdraget nedenfor Ar-
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dalen blir ikke egnet til sammenliknende studier av forsur-
ingsutvikling i framtiden . størstedelen av Tovdalsmateri-
alet fra SNSF-prosjektet kommer fra nedbørfeltet nedenfor 
Dale . Hele Tovdalsvassdragets referanseverdi reduseres 
sterkt ved endret vannføring i Tovdalen. Sammenliknede 
studier over tid vil ikke lenger kunne kombineres med 
sammenlikninger av utviklingen i Tovdalsgreina og andre 
deler av vassdraget uten betydelige endringer p . g.a. nye 
reguleringsinngrep . Bygging av inntaksdam ved StuvestØylog 
vei framføring vil legge forholdene til rette for et Økt 
utbyggingspress mot Ardalen. Dette gjelder både skogsdrift, 
nydyrking og hyttebygging. Sammen med tørrlegging av Rju-
kanfossen vil dette svekke verdien av Øvre Tovdal som type-, 
referanse- og landskapsvernområde meget sterkt. Ved at Øvre 
Tovdal blir mindre egnet som type- og referanseområde, 
synker også typeverdien for resten av Tovdalsvassdraget 
betydelig i naturfaglig sammenheng. Dette kommer i tillegg 
til at overføringen til Gjuv gjør området Ardalen-Herefoss 
særlig lite egnet som typeområde, selv om den geofaglige 
verdi på strekningen Bås-Herefoss består. 

Verdien av fossene Tveitfoss, Hauglandsfoss og Herefoss som 
særpregete landskapselement reduseres, nesten like mye som 
de enkelte prosjektene med utbygging i eget vassdrag vil 
gjøre. Sterkt redusert vannføring i Lonebekken og Skjegge-
dalslåna med bl.a. Høgelifossen og Skjeggedalsfossen, vil 
redusere landskapets verdi. Dette vil også gjelde Skjegge-
dal ved alternativ D. Reduksjon av type- og referanse-
verdien til deler av vassdraget, vil få betydning for 
verdien av hele vassdraget. 

Alternativ D 

For kraftstasjonene Boen, Grytefoss, Laksefoss, Rislåfoss, 
Hovland og Fl akk blir virkningene som beskrevet under alt . 
c. 

Herefoss. Herefossen er et særpreget landskapselement som 
blir borte ved utbygging. Områdets typeverdi reduseres. 
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Hauglandsfoss. Hauglandsfossen er et særpreget landskaps-
element som blir borte ved utbygging. Det tørrlagte elve-
leiet, dammen, 
skjemmende på 
reduseres. 

kraftlinja til Herefoss og tippen vil virke 
landskapets utseende. Områdets typeverdi 

4.1.2 Positive effekter av utbygging 

Det kan ikke ses noen positive effekter for naturverninte-
ressene ved en eventuell utbygging. Dette gjelder begge 
utbyggingsalternativ. 

4.1.3 Kompensasjonstiltak 

Skader på landskapets utseende kan i mange tilfelle minkes 
ved enkle endringer i utbyggingsplanen og god landskapsleie 
ved avslutning av anleggsarbeidet. Dette gjelder særlig 
tipplassering, massetak og riggområder. Til dels kan også 
skader av nye kraftlinjer reduseres tilsvarende. 

Dersom det kan unngås å foreta kanalisering gjennom de elve-
eroderte avsetningene ved Risdal vil dette redusere 
konfliktene knyttet til Skjeggedalsfoss kraftstasjon. 

Avgivelse av minstevannføring fra inntakene til Grytefoss, 
Rislåfoss og Hovland kraftstasjon vil sammen med terskel-
bygging, redusere konfliktene knyttet til disse anleggene. 
For alt. D gjelder dette også prosjektene Herefoss og Haug-
landsfoss. 

Spesielt for alt. C gjelder at avgivelse av minstevannføring 
fra inntaksdammen i Årdalen, vil redusere konfliktene 
knyttet til dette prosjektet. 
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4.1.4 Verdiendring av området 

Alternativ C 

Overføring av Tovdalselva fra Stuvestøyl til Homstøl/Epte-
vatn vil gi de største verdiendringene. nette vil redusere 
hele Tovdalsvassdragets referanseverdi og Øvre Tovdals land-
skapsmessige verdi sterkt. Et eventuelt landskapsvernområde 
i Øvre Tovdal vil få betydelig redusert kvalitet. 

Prosjektet Flakk, reduserer Natveit-områdets produktivitet, 
variasjon, representativitet og landskapsmessige kvalitet 
betydelig. 

Prosjektene Rislåfoss og 
dragets representativitet 
betydelig. 

Skjeggedalsfoss reduserer vass-
og landskapsmessige kvalitet 

Prosjektene Boen og Grytefoss ligger svært eksponert og vil 
i stor grad redusere landskapets opplevelsesverdi i de 
tettest befolkede delene av vassdraget. 

Prosjektene Hovland og Laksefoss reduserer landskapets 
kvalitet lokalt. 

Prosjektet Hanefossen Il og Skripelandsfoss, endrer ikke 
vassdragets verdi. 

Alternativ D 

For stasjonene Boen, Grytefoss, 
Hovland og Flakk blir betraktningene 
alt. C. 

Laksefoss, Rislåfoss, 
som beskrevet under 

Prosjektene Herefoss, Hauglandsfoss vil medføre en reduksjon 
av landskapets opplevelsesverdi. 
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4.2 Friluftsliv 

4.2 .1 Konfliktområder 

Alternativ C 

Omtalen av konflikter med naturverninteressene, kap. 4.1.1 
og fiskeinteressene, kap. 4.4., gir også grunnlag for 
vurdering av konfliktene med friluftsinteressene. Der opp-
levelsesverdier som naturkvaliteter og fiskemuligheter 
reduseres, reduseres også motivasjonen for å drive frilufts-
liv. 

Boen, Grytefoss og Rislåfoss. utbyggingene vil gi sterkt 
redusert vannføring i sentralt beliggende og, for en stor 
del, lett iøynefallende elvestrekninger i Tveit og Birkenes. 
Ved Gry te foss vil også en badeplass påvirkes av den redu-
serte vannføringen. De særpregede landskapselementene som 
dermed får redusert opplevelsesverdi, er viktige for natur-
opplevelsesmulighetene spesielt for lokalbefolkningen, men 
også for tilreisende og forbipasserende. I dette området er 
vannstrengen i dalbunnen et av de viktigste aktivitets- og 
atraksjonstilbud, siden det øvrige terrenget er forholdsvis 
ensartet eller mindre tilgjengelig. Regulering av Herefoss-
fjorden kan skjemme landskapets utseende. 

Laksefoss. Landskapets utseende skjemmes noe, men inngrep-
ene vil ikke bli spesielt iøynefallende. 

Hanefoss Il og Skripelandsfoss. Det vil ikke bli endringer 
av betydning for friluftslivet ved utbygging av disse sta-
sjonene. 

Hovland. Landskapet vil skjemmes av redusert vannføring og 
tekniske inngrep. 

Flakk. Natveitområdet er i dag et variert naturområde med 
fem atskilte vann. Det er i dag et attraktivt frilufts-
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område av regional betydning. Området har mange fine bade-
plasser. Ved utbygging vil det bli et sammenhengende maga-
sin med en reguleringshøyde på 20 ffi. Dette vil redusere 
mulighetene for bruk av området til turområde. 

Når kraftstasjone kjøres i juli/august, vil temperaturen i 

elva nedenfor senkes med 2-50C. Dette vil komme i konflikt 
med badelnteresser. 

Oggevatn er foreslått regulert l m, dvs. innen naturlig 
variasjon. utbyggingen vil imidlertid kunne gi usikre 15-
veier og redusere Ogge, Rettåna og Lølandsfjordens verdi som 
uberørte naturområder for turpadlere. 

Deler av Rettåna er brukt som bane for elvepadling. 

Skjeggedalsfoss. Sterkt redusert vannføring i Vesteråna og 
eventuell kanalisering for avløpet fra kraftstasjonen til 
Mjåvassfjorden, vil føre til at viktige elementer i sær-
pregede landskap faller bort. Tekniske inngrep vil 
skjemme landskapets utseende. Økt regulering 
HomstøljEptevatn, vil gjøre inngrepene 1 dette området 
mer dominerende . 

også 
i 

enda 

Gjuv. Overføring av vann fra Ardalen til Gjuv, tørrlegging 
av Rjukanfossen og 

av natur 
vegbygging opp i Øvre Tovdal vil redusere 

som er lite påvirket av tyngre tekniske omfanget 
inngrep . Mye av Ardalen ligger fortsatt over 5 km fra 
tyngre tekniske inngrep og kan klassifiseres som villmarks-
område. Denne type område er det lite av i fylket og det 
blir stadig mindre arealer av naturområder som er lite på-
virket av menneskelig aktivitet . Inngrep i dette området 
vil redusere en særpreget opplevelsesverdi og bidra til at 
verdien av hele Øvre Tovdal som friluftsområde synker be-
traktelig. Området er allerede preget av skogsbilveg fra 
Bygland til Ardalsstøl og Furebuvatn. ytterligere belast-
ning vil gjøre Ardalen mindre attraktiv som et uberørt 
naturområde. Massedeponi og riggområder langs overførings-
tunnel og kraftlinje fra Gjuv til Brokkelinja vil redusere 
landskapets opplevelsesverdier, og publikums motivasjon for 
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å drive friluftsliv i området. 

Attraksjonsverdien av Øvre Tovdal vil bli sterkt redusert 
ved overføring fra Stuvestøyl ti l Gjuv. 

Overføringen vil redusere vannføringen i Tovdalselva sterkt 
til Herefossfjorden. Elva er det sentrale element i land-
skapet og opplevelsesverdiene i Tovdal vil reduseres selv om 
det bygges terskler og gis minstevannføring. 

Alternativ D 

Skjeggedalsfoss. uten overføring fra Tovdal, vil inngrepene 
i forbindelse med Skjeggedalsfoss kraftstasjon i seg selv 
bli mindre, men overføringene fra Skjeggedalsåna og 
Skardsåni må vurderes i forbindelse med dette prosjektet. 
De nevnte overføringene innebærer inngrep i områder som er 
lite påvirket av nyere tekniske inngrep . Områdenes attrak-
sjonsverdi reduseres noe . Derimot vil utelatelse av kana-
lisering mot Mjåvassfjorden medføre at konfliktene i dette 
området blir mindre enn i alternativ C. Samlet vurderes ut-
bygging av Skjeggedalsfoss kraftstasjon etter alternativ D 
som noe mindre negativt enn etter alternativ C. 

Hauglandsfoss og Herefoss . Dalførets attraksjonsverdi 
redus eres ved a t ut seendet av sent rale landskapselement 
skjemmes. 

4.2.2 Positive effekter av utbygging 

Selv om bygging av veger vil lette atkomsten til deler av 
nedbørfeltet, kan nedbørfeltet totalt sett ikke sies å være 
vanskelig tilgjengelig. ytterligere inngrep i feltet kan 
derfor ikke sies å være positivt for friluftslivet. Dette 
gjelder begge utbyggingsalternativ . 
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4.2.3 Kompensasjonstiltak 

Alternativ C 

Konfliktene ved Gjuv kan reduseres ved at vannet tas inn på 
naturlig vannstandsvariasjon ved stuvestØyl, uten større dam 
og uten vegbygging, men med bruk av helikoptertransport opp 
til damstedet. 

Avgivelse av minstevannføring fra stuvestøylover Rjukan-
fossen, til Hovlandsåna, i Rislåfoss, Grytefoss og Boen vil 
være av vesentlig betydning for friluftsinteressene. Vari-
abelt påslipp av større vannmengder (flom) kan i endel til-
feller også ha positiv betydning for opplevelsesverdiene 
langs vassdraget. Det bør avgis vann til Rettåna i 
forbindelse med elvepadlingsarrangementer. 

Terskelbygging kan redusere inntrykket av sterkt redusert 
vannføring, der de naturlige vilkår ligger til rette for 
det. Det kan med fordel vurderes bygging av flere mindre 
terskler i stedet for få store, eksempelvis ved Boen. 
Terskelbyggingen må tilpasses gytemulighetene slik at 
potensialet for produksjon av laksefisk opprettholdes best 
mulig. 

Alternativ D 

Konfliktene blir vesentlig mindre ved utbygging etter dette 
alternativet. Det er ønskelig med terskelbygging og 
avgivelse av minstevannføring fra inntaksdammen til Haug-
landsfoss kraftstasjon. Det er også ønskelig med avgivelse 
av minstevannføring fra inntaket til Herefoss kraftstasjon. 

For øvrig vises til betraktningene under alt. D. 
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4.2.4 Verdiendring av området 

Overføring av vann fra Ardalen til Gjuv, tørrlegging av 
Rjukanfossen og vegbygging opp i Øvre Tovdal vil redusere 
omfanget av natur som er lite 
inngrep. Mye av Ardalen 

påvirket av tyngre tekniske 
ligger fortsatt over 5 km fra 

tyngre tekniske inngrep og kan kvalifiseres som villmarksom-
råde. Denne type område er det lite av i fylket og det blir 
stadig mindre arealer av naturområder som er lite påvirket 
av menneskelig aktivitet. Inngrep 1 dette området vil 
redusere en særpreget opplevelsesverdi og bidra til at 
verdien av hele Øvre Tovdal som friluftsområde synker 
betydelig. Området er allerede preget av skogsbilveg fra 
Bygland til Ardalsstøl og Furebuvatn. ytterligere 
belastning vil gjøre Ardalen lite attraktiv som et uberørt 
naturområde. Kraft- linjer, massedeponi og riggområder 
vil redusere landskapets opplevelsesverdier, og publikums 
motivasjon for å drive friluftsliv i området. 

Lenger nedover 1 vassdraget vil elva skifte karakter. 
Enkelte elvestrekninger blir tørrlagt og fosser og stryk vil 
bli borte. Dette gjelder bl.a. mellom inntak og utlØp for 
kraftstasjonene Boen, Gry te foss og Laksefoss samt lengre 
avsnitt i sideelvene vesteråna, Hov landsåna, Engelsåna, 
Rettåna og Dikeelv. Dette reduserer opplevelsesverdier og 
får konsekvenser bl.a. for bruk av elva til padling og for 
fiskemulighetene . 

Natveitområdet er i dag et variert naturområde med fem 
atskilte vann. Det er i dag et attraktivt friluftsområde 
med mange fine badeplasser. Ved utbygging v il det bli et 
sammenhengende magasin med en reguleringshøyde på 20 m. 
Dette vil redusere mulighetene for bruk av området til 
turområde. 

Alternativ D 

utbygging etter dette alternativet vil gi mindre verdi-
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endringer for friluftsinteressene. 

utbygging av stasjonene Herefoss og Hauglandsfoss vil fØre 
til redusert opplevelsesverdi ved at elveavsnitt blir tørr-
lagt og ved større anleggsinngrep. 

For de nedre deler av vassdraget og sideelver til Uldals-
vasssdraget blir betraktningene som beskrevet under alt. C. 

4.3 Vilt 

4.3.1 Konfliktområder og positive effekter av utbygging 

Alternativ C 

Det er i det følgende gitt en kort beskrivelse av evt. 
konflikter som kan oppstå ved utbygging av de enkelte kraft-
stasjoner. 

Boen. Vannstanden i inntaksbassenget vil bli hevet til kote 
16,4 (ca. 0,75 m over normal vannstand i vekstsesongen). 
Dette kan føre til en viss endring av beiteforholdene for 
andefugl i Drangsholtkilen . Øvrige virkninger på vilt og 
jakt ventes å bli små. 

Grytefoss og Laksefoss antas ikke å medfØre spesielle kon-
flikter i forhold til viltinteressene. 

Rislåfoss vil nytte Herefossfjorden som inntaksmagasin. 
Deltaområdet i sØndre del av Herefossfjorden betegnes som en 
viktig rasteplass for ender og vadefugl under trekket. 
Dessuten bruker sangsvaner og dykkender den isfrie utlØps-
osen som overvintringsplass. En reguleringshøyde i Here-
fossfjorden på 2 meter, samt bygging av kraftstasjon tett 
ved det aktuelle deltaområdet, vil kunne forandre kvaliteten 
av raste/overvintringsplassen. Fra SØre Herefoss føres 
vannet i tunnel ned til Senumstadfjorden. Elveleiet på 
denne strekningen får dermed sterkt redusert vannføring, noe 
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som vil virke inn på livsmiljøet til bever og vannfugl. 

Hanefossen Il antas ikke å medfØre spesielle konflikter i 
forhold til viltinteressene. 

Skripelandsfoss antas heller ikke å komme i konflikt med 
viltinteresser. Anleggsveien (3,5 km) fram til stasjonen vil 
være positivt for storviltjakt i området. 

Gjuv forutsetter overføring av vann fra Tovdalsgreina av 
vassdraget til Homstøl/Eptevatn. 

Vannføringen i Tovdalselva vil reduseres på strekningen 
Rjukanfoss-Herefossfjorden som 
Området fra VråIstadosen ned 

følge av overføringen . 
til Hillestad inneholder 

ideelle våtmarksfuglbiotoper. Endret vannstand i elva kan 
forringe biotopene. Imidlertid skal en minstevannføring i 
elva sikres gjennom påslipp i sommerhalvåret fra magasin i 
Nasvatn. Hvorvidt dette er nok til å bevare våtmarksbiotop-
ene, er vanskelig å forutsi. 
Bever blir også berØrt av redusert vannstand, men i og med 
at vannstanden vil fluktuere lite, vil beveren kunne til-
passe seg den nye vannføringen. 

Fra Dale til inntaket for overføringstunnelen skal det 
bygges 4,3 km anleggsvei. Den direkte virkningen på viltet 
blir ventelig liten ved dette inngrepet. Framføring av 
anleggsvei til Rjukanfoss kan imidlertid åpne for videre 
veibygging inn i Ardalen for tømmerdrift. Skogdrift i 
Ardalen kan virke på viltet på flere måter. I dag er skogen 
i Ardalen svært gammel. At skogen blir satt i omløp vil 
virke positivt på mattilgangen for elg og rådyr. Hogst-
felter og ung skog vil gi disse et bedre næringstilbud 
vinterstid enn gammel urskog. Mye av elgens vinternæring 
oppstår i dag som en sekundær effekt av beverens felling av 
lauvskog ved at nye friske skudd kommer opp fra stubbene til 
de felte trærne. 
Skogsdrift vil virke negativt på hulerugere og typiske 
gammelskogsarter som mår og storfugl. 
Økt menneskelig aktivitet i området, som følge av Økt 
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tilgjengelighet, vil kunne fØre til innskrenkede leveområder 
for arter med behov for store , rolige revir, som hubro, 
kongeørn og store rovdyr . 

Som følge av at avløpet fra Sandsvatn og Leivsvatn overføres 
til Gjuv, får elva mellom Leivsvatn og Mjåvassfjorden 
redusert vannføring. Dette vil forringe livsmiljøet for 
bever og vannfugl. Beveren viser imidlertid stor til-
pasningsevne, og dens eksistens i området ventes ikke å bli 
truet av overføringen . 

Skjeggedalsfoss. Kraftstasjonen får inntak i Homstøl/Epte-
vatn som reguleres 46 m. Den direkte virkning dette får for 
dyrelivet i og ved vannet, er vanskelig å forutsi da viltets 
bruk av området i dag er for lite kjent. 

Bever og andefugl langs vesteråna må tilpasse seg elvas 
reduserte vannføring . 

Overføring av vann fra Tovdal til Homstøl/Eptevatn fØrer til 
Økt vintervannføring i Skjeggedalsåna. Områdene langs 
Skjeggedalsåna er gode vinterbiotoper for elg og rådyr. I 
vintre med dyp snØ på land byr den islagte elva på gode 
framkomstmuligheter for hjortedyrene. Usikre isforhold som 
følge av Økt vanngjennomstrømning vil kunne ødelegge disse 
mulighetene. Det synes imidlertid som om de viktigste 
vinterområdene for elg og rådyr finnes langs elva oppstrøms 
Mjåvassfjorden . 

Hovland. En utbygging medfører at avløpet fra Vikstølvatn 
blir ført i tunnel ned til Flatleiand. Til denne over-
føringen blir også vannet i Skute åna tatt inn. Hovlandsåna 
får dermed redusert vannføring, og Skute åna og Nygårdsbekken 
blir tørrlagt mellom tunnelinntaket og Hovlandsåna. Bever 
og vannfugl vil bli berØrt av dette. Lislevatn og myrom-
rådet Myklebostad, Ortveit, er gode andebiotoper, og endret 
vannstand i disse vil kunne forringe biotopene. 

Det skal bygges og forbedres veier i området . Da disse 
veiene ikke er nærmere beskrevet, er det vanskelig å si noe 
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om en eventuell virkning på viltet i området. 

utbyggingens øvrige virkning på vilt og jakt i området, vil 
ventelig bli liten. 

Flakk. 
liten 

Regulering 
betydning for 

av Oggevatn med l m vil antakelig få 
viltet i området. I Natveit/Djupedals-

området er vegetasjonen rikere. Hit trekker derfor elgen 
fra omkringliggende områder for å finne gode vinterbeiter. 
En neddemming av ca. 2400 daa landareal vil derfor frata elg 
og rådyr denne muligheten. 

Elgtrekkene mellom Natveitvatn og Djupedalsvatn, og mellom 
Djupedalsvatn og Barkevatn vil bli direkte berØrt hvis 
vannstanden heves 26 m. Det er vanskelig å fastslå betyd-
ningen av dette for elgbestanden generelt. 

En reguleringssone på 20 meter vil fØre til oppsprukket is 
med overvann og ujevnt isdekke langs de bratte strendene. 
Dette forårsaker problemer for eventuell trafikk ut og inn 
på isen. Usikker is øker problemet med istrafikk 
ytterligere. 

Redusert vannføring i Rettåna og Dikeelva, samt stor regu-
leringssone i Natveitmagasinet, vil virke inn på biotopene 
for bever og vannfugl i området. 

Bygging av skogsbilvei i området ventes ikke å få særlig 
betydning for viltet i området. 

Generelt om konflikter ved alt. c. 

Øvre Tovdal oppstrøms Rjukanfossen forblir uberørt av ut-
byggingen etter begge alternativ. straumsfjordens nåværende 
reguleringsmagasin vil imidlertid bli manøvrert for bedre 
utnyttelse til kraftproduksjon. Dette betyr, for begge 
alternativene, at det blir redusert sommervannføring og en 
Økt vintervannføring mellom straumsfjorden og Rjukanfossen. 
Naturlig tilsig fra Grønåni og andre småbekker vil trolig 
gjøre virkningen av magasineringen minimal for dyrelivet 
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sommerstid . Virkningen vinterstid vil avhenge av i hvilken 
grad en økning 1 vannføringen vil virke på isforholdene, og 
dermed på framkommeligheten for elg i Ardalen. 

Hele strekningen fra Senumstadfjorden til Topdalsfjorden får 
redusert vannføring i sommerhalvåret som følge av magasin-
eringer 1 de øvre deler av vassdraget. Dette kan føre til 
endrete miljøforhold 1 loner og stilleflytende deler av elva 
som i dag er gode andefuglbiotoper . Eksempelvis kan nevnes 
elva mellom Flå og Liane, samt Flakksvatn . 

De øvrige inngrep som følge av utbygging på strekningen vil 
ventelig få liten virkning på vilt og jakt. 

Alternativ O 

For kraftstasjonene Boen, Grytefoss, Laksefoss, Rislåsfoss, 
Hovland og Flakk blir konfliktene som beskrevet under alt. 
c. 

Herefoss og Hauglandsfoss kraftstasjoner antas ikke å komme 
i konflikt med viltinteresser . 

Skjeggedalsfoss. Kraftstasjonen får inntak i Homstøl/Epte-
vatn som reguleres 26 m. Det må forventes at denne regu-
leringen er mer skånsom for viltet enn reguleringen etter 
alt. C. Den direkte virkningen for viltet er imidlertid 
vanskelig å forutsi da viltets bruk av området i dag er for 
lite kjent . 

Småvatn og Verevatn overføres via tunnel til Skjeggedals-
foss kraftstasjon. Bekker og elver fra disse vannene får 
dermed redusert vannføring. Dette vil forringe livsmiljøet 
for bever og vannfugl. 

Skjeggedalslåna får Økt vannføring nedstrøms utløpet fra 
Skjeggedalsfoss kraftstasjon i vinterhalvåret og redusert 

sommeren som følge av magasinering i vannføring om 
Homstøl/Eptevatn. Dette vil gi samme konsekvenser for dyre-
livet som under alt. C. 
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Generelt om konflikter ved alt. D. 

Samlet vil konfliktene ved utbygging etter dette alterna-
tivet bli mindre enn ved utbygging etter alt. C. 

På strekningen straumsfjorden - Herefossfjorden får Tovdals-
elva noe redusert vannføring sommerstid samt noe økt 
vintervannføring som følge av magasineringen 1 Straums-
fjorden. Endringen i vannføring er neppe stor nok til å gi 
store negative virkninger for viltet langs elvestrekningen. 
Mest utsatt for virkninger ved inngrepet, er våtmarks-
fuglbiotopene mellom Vråistad og Hillestad. 

4.3.2 Kompensasjonstiltak 

Bygging av terskler i de deler av vassdraget som får redu-
sert vannføring vil trolig redusere skadevirkning i vann-
fuglers og beyers livsmiljø. 

Anleggs- og skogsbilveier som bygges, bør stenges for åpen 
ferdsel med bom. Dette er spesielt viktig i Øvre Tovdal og 
Øvre Skjeggedal. Disse kompensasjonstiltak gjelder begge 
utbyggingsalternativ ene . 

4.3.3 Verdiendring av området 

Tovdalsvassdraget egner seg meget godt som et typevassdrag 
for Sørlandet. Vassdragets referanseverdi er også stor. Et 
vassdrag som skal representere et nedbørfelt med en naturlig 
upåvirket fauna må være mest mulig uberørt. Regulering vil 
ødelegge dette formålet. På grunn av den høye verdien 
Tovdalsvassdraget har som type- og 
begge utbyggingsalternativene sies 

referansevassdrag, må 
å ha negativ virkning på 

disse verdiene for vassdraget som helhet. Størst interesse 
som type- og referanseområde for faunaen rundt i et 
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sørlandsvassdrag, knytter det seg imidlertid til Øvre Tovdal 
og Skjeggedalsområdet. Disse områdene er relativt uberørte 
og har stor variasjon i dyrelivet. Øvre Tovdal vil kunne 
bevare denne verdien for ettertid ved utbyggingsalternativ 
D, uten regulering Straumsfjorden. Nedre deler av 
vassdraget er mer påvirket av inngrep, med blant annet flere 
reguleringsmagasiner, og har derfor ikke samme høye type- og 
referanseverdi som øvre deler av vassdraget. Her er heller 
ikke produksjons- og bruksverdien høyere enn hva en kan 
finne for andre vassdrag i regionen . Ved utvelgelse av 
typevassdrag er det imidlertid naturlig å velge ut et helt 
nedbørfelt, fra fjell til fjord. Som helhet vil Tov-
dalsvassdraget være særlig egnet til dette formålet. 

Bruks- og produksjonsverdien vil også påvirkes ved en 
utbygging. 

Prosjektet Flakk vil føre til nedsatt bruksverdi og produk-
sjonsverdi i Natveit - Djupedalsområdet. 

Prosjektet Skjeggedalsfoss vil nedsette produksjonsverdien i 
Skjeggedal noe. 

Prosjektet Rislåfoss vil kunne gi nedsatt produksjonsverdi i 
utløpet av Herefossfjorden. 

Prosjektet Gjuv vil kunne føre til nedsatt produksjonsverdi 
i våtmarksområdene mellom VråIstad og Hillestad samt for 
bever og vannfugl i elva mellom Leivsvatn og Mjåvassfjorden. 

De resterende prosjektene antas hver for seg ha liten 
betydning for produksjon av vilt og for nedbØrfeltets verdi 
som jaktområde. 
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4 . 4 Fisk 

4.4.1 Konfliktområder og positive effekter av utbygging 

Det er i det følgende gitt en vurdering av konfliktene 
knyttet til virkningene av reguleringsinngrep samt kon-
flikten knyttet til utbygging av de enkelte kraftstasjoner. 

Alternativ C 

Straumsfjorden vil bli regulert 4 m innenfor samme grenser 
som den tidligere fløtningsreguleringen. Fiskebestanden i 
fjorden og nedenforliggende vann synes ikke å ha vært skade-
lidende i det t i dsrom fløtning pågi kk . Imidlerti d vil en ny 
regulering benytte et annet manøvreringsmønster. Dette er 
ikke spesifisert i prosjektbeskrivelsen, men vil sannsynlig-
vis medføre nedtapping til LRV om senvinteren og våren, noe 
høyere vintervannføring og lavere sommervannføring på de 
nedenforliggende strekninger, ned til tunnelinntaket opp-
strøms Rjukanfossen . 

Tiltakene kan påvirke de eksisterende fiskebestander, men 
vil neppe fØre til store reduksjoner . 

Tovdalselva fra inntaksdam til Herefossfjorden. Ved over-
føring av vann til Homstøl/Eptevatn blir Tovdalselva 
dominert av tilsigene fra sidevassdrag nedenfor tunnel inn-
taket. Disse sidevassdragene har surere vannkvalitet enn 
vannet som føres bort. Elva blir derfor betydelig surere 
enn i dag og livsbetingelsene for fisk blir ytterligere for-
verret . I de øverste partier vil elvestrekningen få sterkt 
redusert vannføring med store, negative konsekvenser for 
fiskebestandenes rekrutteringsmuligheter. 

Uldalsvassdraget fra Høvringen til Vågsdalsfjorden. Fra 
Høvringen til VikstØlvatn er vassdraget allerede sterkt 
regulert. Det vil ikke skje endringer på denne strekningen. 
Fra Vikstølvatn til Hovland kraftstasjon vil vassdraget gå i 
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tunnel. I Hovlandsåna vil bare mindre, lokale tillØp være 
igjen, og elvestrekningen blir på det nærmeste tørrlagt. Det 
er i dag ikke fisk i Hovlandsåna, som følge av forsuring. I 
Lislevatn vil det bli mulig å forbedre vannkvaliteten ved 
kalking når ti l renningen reduseres. 

Gjuv-Homstøl/Eptevatn. Disse magasinene er allerede i dag 
så sterkt regulerte at de har liten verdi som fiskevann. En 
overføring av vann fra Tovdal vil fØre til en viss for-
bedring av vannkvaliteten i magasinet og i Mjåvassfjorden og 
vågsdalsfjorden. 

Herefossfjorden . Total reguleringshøyde vil bli 2 m. Regu-
leringen vil føre til Økt erosjon i strandsonen og noe redu-
sert produktivitet for fiskebestandene (sik og aure) som i 
dag finnes i innsjøen. Disse er allerede sterkt redusert 
på grunn av forsuring. 

Ogge-Natveit . Vannstandsvariasjonene i Ogge vil være ube-
tydelige og innenfor de naturlige grensene. I Natveitmaga-
sinet vil reguleringshøyden på 20 m ikke gi muligheter for 
fisk, slik at tapet av fiskebestandene ikke kan kompenseres. 

Nasvatn . For å opprettholde minstevannføring i Tovdalselva 
reguleres Nasvatn l m. Nasvatn er fisketomt og meget surt. 
Reguleringen er liten, men kan redusere vannets produksjons-
evne noe, hvis en fiskebestand etableres på ny. 

Det er nedenfor gitt en vurdering av de enkelte kraftsta-
sjoner. 

Boen. utbyggingsplanen forutsetter minstevannføring og 
bygging av fisketrapp. Laks og aure vil dermed ha mulighet 
for å slippe forbi. Fiskemulighetene i Boenområdet, hvor 
det tidligere var betydelig laksefiske og det fortsatt 
fiskes sjøaure, vil imidlertid falle bort. Oppdemmingen ved 
Boen blir ikke stor, men på grunn av lite fall vil vann-
nivået ved Boen føre til vannheving opp til Rugsland. Dette 
vil neppe føre til bortfall av gyteområder fordi denne elve-
strekningen er stilleflytende. 
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Grytefoss. Nedstrøms kraftstasjonen vil ca. l km elvestrek-
ning bli tørrlagt. Minstevannføring er ikke planlagt. 
Dette vil sperre for oppvandring av laks. I hØlen ved 
Gry te foss er det utmerkede gyteområder for laks og aure, som 
vil falle bort . Fra dammen ved Gry te foss vil det bli 
sammenhengende vannspeil ca. 11 km opp til Flå. på denne 
strekningen er det flere strekninger med godt gytesubstrat 
som vil få sterkt redusert verdi . 

Laksefoss. Dette er planlagt s om en elvekraftstasjon uten 
tørrlegging av elveleiet . Fossens navn antyder at det har 
stått mye laks under fossen i tidligere tider. Kraftsta-
sjonen vil danne en vandringssperre, og områder med gunstig 
gytesubstrat vil bli neddemt opp til Kjerestraum. Ovenfor 
dette ligger Senumstadfjorden. 

Rislåfoss . Denne kraftstasjonen utnytter fallet fra Here-
fossfjorden til Senumstadfjorden . Strekningen mellom, som 
vil bli tørrlagt ca . 2 km, er potensielt gode fiskeplasser 
og gyteområder for laks. 

Hanefossen Il vil ikke komme i konf l ikt med fiskeinteresser. 

Skripelandsfoss. Dette er planlagt som en elvekraftstasjon 
uten tørrlegging. Virkningene for fiskebestanden antas å 
være minimale, ettersom elvestrekningen fra fØr er sterkt 
regulert. 

Gjuv. Selve kraftstasjonen vil ha liten innvirkning på 
fiskebestander. Virkningene av å overføre vann fra inntaks-
dammen ovenfor Rj ukanfossen til HomstøljEptevatn må ses som 
en konsekvens av denne utbyggingen . Disse virkningene er 
beskrevet foran. 

Skjeggedalsfoss. Elvestrekningen som blir berØrt er fra før 
så påvirket av regulering og forsuring at kraftstasjon og 
tørrlegging ikke får stor betydning for fiskebestanden eller 
utøving av fiske. Virkningene av Økt regulering i 
HomstøljEptevatn er beskrevet foran . 
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Hovland. Virkningene av sterkt redusert vannføring i Hov-
landsåna er beskrevet foran (se Uldalsvassdraget fra HØv-
ringen til Vågsdalsfjorden). 

Flakk. Selve kraftstasjonen vil ikke ha stor betydning for 
fiskebestandene. Fordi Ogges utlØp i Rettåna stenges vil 
vannmengdene som slippes ut i Tovdalsvassdraget være betyde-
lig større enn det som i dag kommer i Dikeelva. Tidvis er 
dette vannet noe surere enn hovedvassdraget, og utslippet 
kan da ha negative effekter på de eksisterende bestander av 
aure, abbor, sik og lagesild i elva og i Flakksvatn. Den 
fØrste tiden etter en utbygging vil utspyling av slam fra 
tunnelen og erosjon i Natveitmagasinet kunne skade gyte-
plasser, særlig for sik og lagesild i Flakksvatn. 

Alternativ D 

For følgende reguleringer blir konsekvensene de samme som 
ved alternativ C: 

straumsfjorden. Uldalsvassdraget fra Høvringen til Vågs-
dalsfjorden. Herefossfjorden. Ogge-Natveit. 

HomstøljEptevatn vil bli lite endret i forhold til i dag 
fordi magasinet allerede er sterkt regulert. 

For kraftstasjonene Boen, Grytefoss, Laksefoss, Rislåfoss, 
Hovland og Flakk, blir konfliktene som beskrevet under alt. 
C. 

Herefoss. Kraftstasjonen vil danne en vandringssperre 
mellom Herefossfjorden og Gauslåfjorden, hvor laksen tid-
ligere gikk opp. Det kan vises til stedsnavnet Laksehøl som 
ligger her. 

Hauglandsfoss. Kraftstasjonen vil tørrlegge den øverste 
delen av den tidligere lakseførende strekning til Storefoss. 
Det finnes aure i det berørte partiet i dag, spesielt i 
sidebekkene. Noen fiskeplasser kan gå tapt, men skadevirk-
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ningene antas å være små. 

Skjeggedalsfoss. Overføring av Øvre Skjeggedal til 
magasinet i Homstøl/Eptevatn, vil fØre til tørrlegging av 
Skjeggedalsåna fra tunnel inntak til utløpet fra kraftstasjo-
nen. De negative konsekvenser anses ikke å være store. 

For øvrig er konsekvensene de samme som ved alternativ C. 

4.4.2 Kompensasjonstiltak 

Alternativ C 

Straumsfjorden. Redusert produktivitet kompenseres ved ut-
setting av stedegen fisk basert på stamfisk fra Straums-
fjorden. 

Tovdalselva fra inntaksdam til Herefossfjorden. Denne 
elvestrekningen må kalkes for å hindre en betydelig forsur-
ing selv i forhold til nåværende tilstand. 

Hovlandsåna/Skåråna. Elvestrekningen bØr kalkes ved Lisle-
vatn. Hele den "tørrlagte" strekningen vil kunne opprett-
holde en begrenset fiskebestand. Minstevannføring bØr vur-
deres. 

Strekningen Herefossfjorden til Topdalsfjorden. De plan-
lagte kraftstasjonene vil sperre for all framtidig opp-
vandring av laks og sjøaure ovenfor Grytefoss. De fleste 
gytestrekninger for laks ligger på en strekning som dermed 
blir utilgjengelig. For å gi mulighet for oppvandring må 
passeringsmuligheter sikres forbi kraftstasjonene Gry te foss , 
Laksefoss og Rislåfoss. Terskelbygging vil i liten grad 
bedre muligheter for laks og aure. 

Reduserte reproduksjonsmuligheter i elva gjør det aktuelt å 
pålegge smoltutsettinger, spesielt dersom surhetsgraden i 
elva på lengre sikt blir så forbedret at laks kan overleve. 
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Ogge-Natveit. Natveitområdet vil etter regulering ikke gi 
muligheter for en fiskebestand. Dette kan kompenseres ved å 
bedre fiskebestandene i Ogge ved kalking av gyteeIver. 

Alternativ D. 

De samme vurderinger som for alternativ C gjør seg gjeldende 
på strekningene: 

- Straumsfjorden 
- Hovlandsåna/Skåråna 
- Strekningen Herefossfjorden til Topdalsfjorden 
- Ogge - Natveit 

Strekningen Hauglandsfoss - Herefoss. Passasje for laks må 
sikres forbi Herefoss kraftstasjon. Det bØr også vurderes å 
avgi minstevannføring fra inntaksdammen for Hauglandsfoss 
kraftstasjon. 

For begge utbyggingsalternativ gjelder at det ved prosjekt-
ering av kraftstasjonene må legges vekt på å unngå gassover-
metning i utløpsvannet. 

4.4.3 Verdiendring av området 

Alternativ C og D 

Slik situasjonen er i dag, vil en utbygging medfØre mindre 
fiskerimessig verdiendring enn om den var blitt foretatt for 
et par ti-år siden. Det må imidlertid tas hensyn til at 
vassdraget har vært et rikt vassdrag med stor produksjon av 
fisk og stor bruksverdi. Spesielt kan fremheves at elva har 
vært lakseførende opp til Storefoss ved Gauslå, ialt 42 km. 

Det er realistisk å forvente at den nåværende forsurings-
situasjonen vil kunne bedres i lØpet av noen ti-år hvis 
europeiske industriutslipp reduseres som fØlge av interna-
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sjonale avtaler. I mellomtiden kan en del av de negative 
effektene motvirkes med kalking og andre kultiveringstiltak. 
I flere vassdrag er omfattende kalkingstiltak allerede i 
gang. En utbygging vil sterkt redusere muligheten til å 
frigjøre den produksjons- og bruksverdi Tovdalsvassdraget 
representerer. utbygging vil også i stor grad redusere 
vassdragets høye referanse- og typeverdi. 

4.5 Vannforsyning 

4.5.1 Konfliktområder og positive effekter av utbygging 

Alternativ C 

Det er i det følgende gitt en kort beskrivelse av evt. kon-
flikter som kan oppstå ved utbygging av de enkelte kraftsta-
sjoner. 

Boen. Periodevis 
Boen kraftstasjon og 
(kote O), medfØrer 

tørrlegging av elva mellom inntaket til 
utløpet av kraftstasjonen ved Sveftet 
at Boen Bruk må skaffes nytt inntak for 

kjølevann og vann til rensing i fyrhuset. Det er forutsatt 
angivelse aven minstevannføring på 4,8 m3 /s fra inntaksdam-
men. Dette medfører at den aktuelle elvestrekningen ikke vil 
være tørrlagt i sommersesongen. 

Gry te foss og Laksefoss. på vassdragsstrekningen mellom inn-
taket til Boen kraftstasjon (topp Boenfoss) og Herefoss 
antas en utbygging ikke å gi spesielle konflikter for vann-
forsyningsinteressene. Grunnvannsbrønnen som forsyner bebyg-
gelsen på Birkeland er anlagt like nedstrøms det planlagte 
utløpet fra kraftstasjonene Flakk og Grytefoss, men antas 
ikke å bli påvirket ved en eventuell utbygging. 

Rislåfoss. Regulering og endret vanngjennomstrømming i 
Herefossfjorden kan muligens skape nye strømforhold som gjør 
bruk av fjorden som vannforsyningskilde uaktuell. Dette 
anses ikke som en vesentlig konflikt da fjorden heller ikke 
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idag kan betraktes som egnet for vannforsyningsformål. En 
utbygging kan imidlertid forverre forholdene for de boligene 
ved Hanefossen kraftstasjon som i dag tar vann for brønn 
anlagt like ved fjorden. 

Hanefossen Il og Skripelandsfoss. utbygging av disse sta-
sjonene vil ikke komme i konflikt med vannforsyningsinteres-
ser. 

Gjuv. utbygging av denne kraftstasjonen medfører sterkt re-
dusert vannføring i Tovdalselva. Dette antas i liten grad å 
medføre konflikter for vannforsyningsforholdene. på Svenes 
vil lavere vannstand i elva muligens skape konflikt for 
enkelte boliger som baserer vannforsyningen på grunnvanns-
brØnner anlagt langs vassdraget. Tilsvarende problemer kan 
muligens oppstå på Dølemo. 

Redusert vannfØring vil gi redusert resipientkapasitet i 
vassdraget. Ovenfor Herefoss antas dette imidlertid i liten 
grad å påvirke vannkvaliteten. En antar derfor at 
grunnvannsbrønner langs vassdraget ikke vil få redusert 
vannkvalitet. 

Grendene Austenå og Dale er forutsatt skaffet ny vann-
forsyning ved en eventuell utbygging. 

Økt vannføring i Skjeggedalsåna antas heller ikke å medføre 
spesielle konflikter. 

Dersom utbygging innebærer overføring av Straums-Mjåvatn til 
Straumsfjorden, kan dette skape konflikter for vannforsy-
ningsforholdene i grenda straume i Valle kommune. Fra gam-
melt av er det ledet vann for Straums-Mjåvatn mot straume i 
Setesdal selv om vannet naturlig har avløp mot Straums-
fjorden. Ved å føre alt vannet mot Straumsfjorden kan det 
bli aktuelt å skaffe ny vannforsyning til en del av bebyg-
gelsen på straume. 

Skjeggedalsfoss. Sterkt redusert vannføring i Vesteråna 
antas ikke å komme i konflikt med vannforsyningsinteresser. 
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Hovland. sterkt redusert vannføring i Hovlandsåna antas 
ikke å komme i konflikt med vannforsyningsinteresser. 

Flakk. Regulering av Oggevatn vil ikke skape konflikter 
for dagens vannforsyningsforhold på Vatnestraum. Dersom det 
bygges nytt vannforsyningsanlegg er det aktuelt å fØre vann-
ledning i vannet under jernbanebroa like sør for Vatnestraum 
stasjon. Det er grunn terskel under jernbanebroa og ned-
tapping (0,5 m) av Oggevatn kan skape frostproblemer for en 
framtidig vannledning her. 

Overføring av avløpet fra Ljosevatn mot Oggevatn vil skape 
nye gjennomstrømningsforhold i vannet. Dette bØr det tas 
hensyn til ved lokalisering av framtidig utslipp og grunn-
vannsbrønn for Engeslandsområdet . 

Tørrlegging av Engelsåna og Rettåna antas ikke å komme i 
konflikt med vannforsyningsinteresser. 

Alternativ D. 

For kraftstasjonene Boen, Gry te foss , Laksefoss, Rislåfoss, 
Hovland og Flakk blir konfliktene som beskrevet under alt. 
c. 

Herefoss og Hauglandsfoss antas ikke å komme i konflikt med 
vannforsyningsinteresser. 

Skjeggedalsfoss. sterkt redusert vannføring i vesteråna 
antas ikke å komme i konflikt med vannforsyningsinteresser. 

4.5.2 Kompensasjonstiltak 

Alternativ C. 

Det bør skaffes nytt vanninntak for Boen Bruk fra 
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dammen for Boen kraftstasjon. 
gjennomføre . 

Dette vil være enkelt å 

på vassdragsstrekningen mellom Boen kraftstasjon og Here-
fossfjorden antas det ikke å være behov for spesielle kom-
pensasjonstiltak. 

Tre boliger ved Hanefossen kraftstasjon som tar vann fra 
brØnn ved Herefossfjorden, bØr skaffes ny vannforsyning. 

Redusert vannføring i Tovdalselva kan på enkelte strekninger 
medfØre senket grunnvannstand . Der dette skaper konflikt 
for vannforsyning fra grunnvannsbrønner langs vassdraget 
(Svenes og Dølemo) vil det være aktuelt å bygge terskler for 
å opprettholde elvevannstanden. Dersom dette er lite 
ønskelig av hensyn til jordbruksinteresser, kan det være ak-
tuelt å gjøre brønnene dypere. 

Det er aktuelt å skaffe ny vannforsyning (sanitærvann og 
jordbruksvanning) til Dalegrenda fra bekkeinntak i Bakke-
bekken som kommer fra øyvatn. Dette anlegget bør dimensjo-
neres med tanke på også å kunne brukes ved eventuell brann-
slokking. Dette gjelder også for Austenågrenda hvor det er 
aktuelt å skaffe ny vannforsyn ing fra bekkeinntak i 
Kvernåna som kommer fra Nasvatn. Dersom Nasvatn og øyvatn 
ikke har tilfredsstillende vannkvalitet må de to grendene 
skaffes ny vannforsyning på annen måte. 

Ved utbygging av nytt vannforsyningsanlegg på Vatnestraum må 
det sørges for frostsikring av vannledningen dersom 
regulering av Oggevatn medfØrer Økte frostproblemer. 

En del av bebyggelsen på Straume i Setesdal må skaffes ny 
vannforsyning. 

Alternativ D. 

Ved utbygging etter dette alternativet blir det små en-
dringer i vannføringsforholdene i Tovdalsgreina av vass-
draget. Det vil derfor ikke være behov for spesielle 
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kompensasjonstiltak langs Tovdalselva. For de øvrige deler 
av vassdraget blir betraktningene som beskrevet under alt. 
c. 

4.5.3 Verdiendring av området. 

Under forutsetning av at området som blir direkte berØrt 
skaffes tilfredsstillende vannforsyning, antas en utbygging 
i liten grad å påvirke vannforsynings forholdene i vass-
dragets nedbørsfelt. Dette gjelder begge utbyggingsalterna-
tiv. 

4.5.4 Behov for videre arbeid 

Det er ønskelig med en grundigere registrering av vannforsy-
ningsinteressene i vassdraget. Dette vil gi et bedre grunn-
lag for å kunne vurdere eventuelle konflikter ved en utbyg-
ging. Dette gjelder begge utbyggingsalternativ. 

4.6 Vern mot forurensning 

4.6.1 Konfliktområder og positive effekter av utbygging 

Alternativ C. 

Det er i det følgende gitt en kort beskrivelse av evt. 
konflikter som kan oppstå ved utbygging av de enkelte 
kraftstasjoner. 

Boen. Elveavsnittet mellom inntaket og utlØpet for kraft-
stasjonen (ca. 500 m) belastes i dag med utslipp fra Boen 
Bruk og bebyggelsen langs vestsiden avelveavsnittet (ca. 30 
p.e. fra felles avløp for Krageboen). Det er uvisst om den 
angitte minstevannføring på 4,8 m3 /s vil være tilstrekkelig 
for å hindre nedsatt vannkvalitet og Økende begroing på 
dette elveavsnittet. 
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utbygging medfØrer at vannet får lengre oppholdstid opp-
strøms inntaksdammen enn i dag. Dette medfører redusert re-
sipientkapasitet på strekningen Boen - Rugsland. Sammen med 
redusert sommervannføring vil dette kunne føre til nedsatt 
vannkvalitet og økende begroing på denne elvestrekningen. 

Grytefoss. utbygging medfØrer også her Økt oppholdstid i 
inntaksbassenget til kraftstasjonen. Dette antas imidlertid 
ikke å komme i konflikt med resipientforholdene på den ak-
tuelle elvestrekningen. 

Det tørrlagte elveavsnittet på ca. 1100 m mellom kraftsta-
sjonens inntak og utlØp, blir uegnet som resipient. 

Laksefoss. Økt oppholdstid i inntaksbassenget antas ikke å 
komme i konflikt med resipientforholdene. 

Rislåfoss. Herefossfjorden nyttes i dag som resipient for 
bebyggelsen på Herefoss. Økt oppholdstid og redusert ut-
skiftning av vannmassene i fjorden sommmerstid vil redusere 
resipientkapasiteten i fjorden og muligens komme i konflikt 
med friluftsinteresser (bading) knyttet til fjorden. Det 
østre elvelØpet mellom Gauslåfjorden og Herefossfjorden be-
lastes i dag med utslipp fra to boligområder. Ved utbygging 
etter dette alternativ vil det sommerstid neppe gå vann 
i dette elveløpet som dermed blir helt uegnet som resipient. 

Hanefossen Il og Skripe1andsfoss. utbygging av disse kraft-
stasjonene vil ikke komme i konflikt med resipientfor-
holdene. 

Gjuv. Tovdalselva vil få permanent redusert vannføring opp-
strøms Herefossfjorden. Reduksjonen vil være størst nærmest 
overføringsstedet i Ardalen (jfr. avsnitt 4.0.2). Det er 
forutsatt å opprettholde en minstevannføring på 350 lis i 
perioden 1.5. - 1.10. Minstevannføringen skal avgis fra 
Nasvatn. Utløpet herfra munner ut i Tovdalselva like 
nedstrøms bebyggelsen på Austenå. Vassdraget vil derfor 
fortsatt være nærmest tørrlagt forbi grendene Dale og 
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Austenå. Vassdragsstrekningen mellom Dale og utløpet fra 
Nasvatn må derfor oppfattes som et konfliktområde. 

Skjeggedalsfoss. Skjeggedalsåna vil når kraftstasjonen 
kjøres, få vesentlig økt vannføring. Dette kan muligens fØre 
til erosjonsproblemer på enkelte elveavsnitt. 

Vesteråna får sterkt nedsatt vannføring og dermed redusert 
resipientkapasitet. Det er relativt lite bebyggelse og 
jordbruksvirksomhet langs det aktuelle elveavsnittet. 
utbygging antas ikke å gi vesentlige endringer i vannkvali-
teten i elva. 

Økt regulering av HomstøljEptevatn bidrar til at ca. 60% av 
det totale magasininvolumet i vassdraget blir samlet her. 
Dette blir dermed det enkeltmagasinet som i størst grad vil 
bidra til økning av vintervannføringen og reduksjon av 
sommervannføringen i vassdraget. Dette anses som en vesent-
lig konflikt i forhold til resipientforholdene i den nedre 
delen av vassdraget (strekningen Birkeland Topdals-
fjorden). 

Hovland. Hovlandsåna får sterkt nedsatt vannføring og der-
med redusert resipientkapasitet . Det er relativt lite be-
byggelse og jordbruksvirksomhet langs det aktuelle elveav-
snittet. utbygging antas ikke å gi vesentlige endringer av 
vannkvaliteten. 

Flakk. Engelsåna og Rettåna får sterkt nedsatt vannføring og 
dermed redusert resipientkapasitet. Det er relativt lite be-
byggelse og jordbruksvirksomhet langs de aktuelle elveav-
snittene. utbygging antas ikke å gi vesentlige endringer av 
vannkvaliteten i elvene. 

Avløpet fra bebyggelsen på Vatnestraum føres i dag til Ogge-
vatn. Som nevnt i avsnitt 4.5.1 er det en grunn terskel 
under jernbanebrua sØr for Vatnestraum stasjon. Regulering 
av Oggevatn kan medføre periodevis redusert utskiftning i 
den delen av vannet som ligger innenfor terskelen og som i 
dag nyttes som resipient for bebyggelsen på Vatnestraum. 
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Dette kan medfØre nedsatt vannkvalitet. 

Regulering av Oggevatn og Natvei tvatn medfØrer at 13,5% av 
det totale magasinvolumet i vassdraget blir samlet her. 
utbygging vil dermed bidra t il Økt vintervannføring og redu-
sert sommervannføring nedstrØms utløpet fra kraftstasjonen. 
Dette kommer i konflikt med resipientforholdene i den nedre 
delen av Topdalsvassdraget (jfr. betraktningene under 
Skjeggedalsfoss) . 

Ved utbygging etter dette alternativet må hele vassdrags-
strekningen 
oppfattes 

nedstrøms Birkeland 
som et konfliktområde. 

samt Topdalsfjorden, 
Redusert sommervann-

føring vil gi nedsatt respientkapasitet med muligheter for 
nedsatt vannkvalitet og Økende begroing. Redusert 
ferskvannstilførsel til Topdalsfjorden kan redusere 
utskiftningen av både overflatevannet og dypereliggende 
vannmasser i fjorden og muligens gi Økt fare for at 
forurenset vann transporteres inn i fjordbassenget. 

Forsuringseffekter ved utbygging er omtalt i avsn. 4.0.2. 

Alternativ D. 

For kraftstasjonene Boen, Grytefoss, Laksefoss, Rislåfoss og 
Hovland blir konfliktene som beskrevet under alt. C. Det 
skal imidlertid bemerkes at ved utbygging etter dette alter-
nativet blir det totale magasinvolum i vassdraget 62% av det 
som blir etablert ved en evt. utbygging etter alt. C. Det 
innebærer at endringene i vannføringens fordeling over året 
blir mindre ved utbygging etter alt. D. 

Herefoss. De 
fossfjorden vil 
kraftstasjon. 

to elveløpene mellom Gauslåfjorden og Here-
bli tørrlagt ved utbygging av Herefoss 

Som nevnt foran belastes det østre elveløpet 
med utslipp fra to boligområder. Elveløpet vil være uegnet 
som resipient etter en utbygging . 

Hauglandsfoss . Vassdraget blir tørrlagt over en strekning 
på ca. 2200 m mellom kraftstasjonens inntak og utlØp. Elve-



4 - 46 

avsnittet belastes i dag med utslipp fra Hynnekleiv. Disse 
nytter i hovedsak utløpsbekken fra Skjersæ som resipient. 
Ved utbygging vil det bare være denne bekken som bidrar til 
å opprettholde en viss vannføring på det aktuelle elveav-
snittet. Utbygging vil ikke påvirke bekken fra Skjersæ, men 
gl sterkt nedsatt resipientkapasitet på elveavsnittet ned 
til utløpet fra kraftstasjonen. Dette kan gi nedsatt vann-
kvalitet på denne elvestreknlngen. 

Skjeggedalsfoss . Som nevnt foran, vil økningen 1 magasinvo-
lumet i Homstøl/Eptevatn bli langt mindre enn ved utbygging 
etter alt . C. En utbygging av stasjonen vil derfor i mindre 
grad komme i konflikt med resipientforholdene 1 de nedre 
deler av vassdraget. 

utbygging etter dette alternative t vil imidlertid gi redu-
sert resipientkapasitet i Skjeggedalsåna ovenfor 
RisdaljMonane (oppstrøms utløpet fra Skjeggedalsfoss kraft-
stasjon). Dette antas i liten grad å komme i konflikt med 
resipientinteresser . 

Flakk . Overføring av avløpe t fra Rettåna og Engelsåna mot 
Oggevatn, innebærer at midlere vannføring i Uldalsvassdraget 

3 ved innløpet i Herefossfjorden, reduseres med ca . 7,7 m Is. 
Dette vil medføre Økt oppho ldstid for vannmassene i 
Herefossfj orden, samt reduser t vannføring mellom Herefosss-
fjorden og Flakksvatn. Den reduserte resipientkapasiteten 
antas imidlertid ikke å føre til nedsatt vannkvalitet i den 
aktuelle delen av vassdraget . 

Forsuringseffekter ved utbygging er beskrevet i avsnitt 
4 . 0 . 2 . • 

4.6 . 2 Kompensasjonstiltak. 

Alternativ C. 

For å redusere forurensningstilførslene til nedre deler av 
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Tovdalselva, er det aktuelt å knytte bebyggelsen på vest-
siden av vassdraget nedstrøms Boen, til det kommunale av-
løpsnettet. Dersom dtte ikke gjennomføres, må avløpet fra 
bebyggelsen på Krageboen føres inn på avlØpstunnelen fra 
Boen kraftstasjon. 

på elvestrekningen mellom Boenfossen og Herefoss er det 
ønskelig med minstevannføring og terskelbygging på de 
tørrlagte elveavsnittene mellom inntak og utlØp for stasjon-
ene Grytefoss og Rislåfoss. Det bør dessuten tas hensyn 
til vassdragets reduserte resipientkapasitet ved lokali-
sering av framtidig bebyggelse. 

på Herefoss er det påkrevet at eksisterende avløp samles på 
felles avløpsnett og føres til renseanlegg med utslipp i 
Herefossfjorden. 

For å redusere forurensningstilførslene til Tovdalselva er 
det ønskelig å sanere eksiterende avlØpsledninger på Hynne-
kleiv og DØlemo. Det må her vurderes nærmere om det bØr 
bygges renseanlegg eller om en kan basere seg på felles in-
filtrasjonsanlegg. 

Langs Tovdalsvassdraget ovenfor Dølemo er det særlig i 
grendene Austenå og Dale det er aktuelt å sanere eksi-
sterende avløpsledninger. Her synes det mest aktuelt å 
basere seg på forbedrete separate avløpslØsninger. For å 
bedre resipientkapasiteten i Tovdalselva ved Austenå, bør 
det vurderes om en minstevannføring fra Nasvatn kan over-
føres fra Kvennåna til Toskåni. Dette vil medføre minste-
vannføring også forbi Austenågrenda. Dersom dette er 
aktuelt må det imidlertid tas hensyn til at Kvennåna er ak-
tuell som vannforsyningskilde for Austenå. Det er 
imidlertid også ønskelig med angivelse av minstevannfØring 
fra inntaksdammen nord for Rjukanfossen. 

For bebyggelsen langs UldalsvassdragetjSkjeggedalsåna med 
sideelvene Rettåna, Engelsåna, Hovlandsåna og vesteråna 
anses det ikke påkrevet med spesielle kompensasjonstiltak. 
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For å redusere forurensningstilførselen til Oggevatn er det 
aktuelt å bygge renseanlegg for bebyggelsen på Vatnestraum. 
For å bedre utskiftningsforholdene i Vatnestraumskilen, som 
vil bli resipient for renseanlegget, kan det være aktuelt å 
sprenge bort deler av terskelen under jernbanebrua sØr for 
Vatnestraum stasjon. 

Alternativ C. 

For elvestrekningen mellom Topdalsfjorden og Herefoss blir 
betraktningene som angitt under alt. C. 

For Tovdalselva opp strøms Herefoss, anses det ikke påkrevet 
å iverksette spesielle kompensasjonstiltak. 

For Oggevatn blir betraktningene som angitt under alt. C. 

4.6.3 Verdiendring av vassdraget. 

Alternativ C. 

Redusert sommervannføring vil gjøre Tovdalvassdraget mindre 
egnet som resipient på strekningen mellom utløpet i 
Topdalsfjorden og Herefoss. Spesielt elveavsnittet 
nedstrøms Birkeland vil bli mindre 
Den reduserte sommervannføringen 
reguleringene i nedbØrfeltet som 

egnet som resipient. 
må tilskrives de Økte 

blir utført i forbind-
else med stasjonene Skjeggedalsfoss og Flakk. 

utbygging av Boen kraftstasjon vil gjøre elveavsnitt mellom 
topp Boenfoss og Rugsland mindre egnet som resipient. Det 
er dessuten usikkert om en minstevannføring på 4,8 m' /s vil 
være tilstrekkelig til å hindre nedsatt resipientkapasitet 
på elveavsnittet mellom stasjonens inntak og utlØp. 

Stasjonene Grytefoss, Laksefoss, Hanefossen Il, Skripelands-
foss og Hovland antas i liten grad å påvirke vassdragets 
verdi som resipient. 
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Rislåfoss medfØrer Økt oppholdstid for vannmassene i Here-
fossfjorden. 
ente 

Dette vil redusere fjordens verdi som resipi-

Gjuv kraftstasjon medfører at Tovdalselva oppstrøms Here-
foss vil få permanent redusert vannføring og bli klart 
mindre egnet som resipient. Dette antas i mindre grad å 
komme i konflikt med dagens resipientinteresser langs vass-
draget, med unntak av grendene Austenå og Dale. 

Alternativ D. 

En utbygging etter dette alternativet medfører en langt 
mindre negativ verdiendring 
Dette skyldes at en utbygging 
vannføringens fordeling over 
alt. c. 

av vassdraget som resipient. 
vil gi mindre endringer i 
året enn ved utbygging etter 

For kraftstasjonene Boen, Grytefoss, Laksefoss, Rislåfoss, 
og Hovland blir betraktningene som beskrevet under alt. C. 

Herefoss kraftstasjon vil gjøre elveavsnittet mellom Gauslå-
fjorden og Herefossfjorden uegnet som resipient. 

Hauglandsfoss kraftstasjon vil gjøre elveavsnittet på ca. 
2200 m mellom stasjonens inntak og utlØp uegnet som resi-
pient. 

Skjeggedalsfoss kraftstasjon vil ved utbygging etter dette 
alternativet medfØre mindre endring i vannføringens 
fordeling over året og dermed også til mindre verdiendring 
av resipientforholdene i vassdraget. 

Flakk kraftstasjon medfører at midlere vannføring i Uldals-
vassdraget ved innløpet i Herefossfjorden, blir redusert med 
7,7 m3 /s. Dette gjør vassdragsavsnittet mellom Herefoss-
fjorden og Flakksvatn mindre egnet som resipient. 

For Oggevatn blir betraktningene som beskrevet under alt.c. 
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4.6.4. Behov for videre arbeid. 

Det bør undersØkes nærmere hvilken betydning vassdraget har 
for utskiftningsforholdene i Topdalsfjorden. Dette gjelder 
begge utbyggingsalternativ. 

4.7 Kulturminnevern. 

4.7.1 Grunnlaget for vurderingen. 

Når det gjelder forhistorisk tid og middelalder er vass-
draget registrert for konsesjonsbehandling ved Universi-
tetets Oldsaksamling i 1979 og 1981. Noen områder, hvor 
det er planlagt inngrep, er imidlertid ikke registrert som 
f.eks. anleggsveier. 

Ved HomstØlvatn og Eptevatn utførte De arkeologiske museers 
registreringstjeneste feltarbeid i 1969 og 1970. Områdene 
ved Homstøl/Eptevatn, Øvre Skjeggedal og nedre del av 
Ardalen er dessuten befart for Samlet Plan av arkeolog i 
1986. 

Med tanke på nyere tids kulturminner er området befart for 
Samlet Plan av etnolog i 1983. Hovedvassdraget på strek-
ningen mellom Birkeland og den planlagte dammen i Topsæ ble 
befart, dessuten andre berØrte områder. 

I forbindelse med videreføringen av prosjektet er området 
ved Homstøl/Eptevatn og Øvre Skjeggedal befart i 1986. 

Fylkeskonservatoren registrerte i 1977 bygninger knyttet til 
stØlsdrift og utslåtter i Ardalen. Stølsområdene rundt 
Topsæ og Grøssæ er ikke befart. Kulturminner som berøres 
av kanalen Ljosevatn - Ogge og Dam Retterholt er ikke befart 



4 - 51 

og bare østsiden av Dam Natveit er befart. 

4.7.2 Konfliktområder 

Alternativ C. 

Boen. Boen kraftstasjon, atkomstvei til denne og tipp, vil 
kunne forringe kulturlandskapet. Bl.a. ligger et gravfelt 
og et jernvinneanlegg i det området stasjonen er planlagt. 

Grytefoss. Inntak, dam, anleggsarbeid og anleggsveier i 
forbindelse med Gry te foss kraftstasjon kan berøre den verne-
verdige gamle bebyggelsen på gården Ardalen og steinalderbo-
plasser ved elva. 

Laksefoss. Inntaksdam, kraftstasjon og atkomstvei kan øde-
legge en meget verneverdig forbygning for tømmerfløting. 
Tipp kan berØre verneverdig bygningsmiljø og kultur-
landskapet ved dette på Flå gård. 

Rislåfoss. Dam Herefossfjorden, anlegg over terreng i til-
knytning til kraftstasjonen, samt anleggsarbeid og -veier, 
vil kunne ødelegge eller sterkt berøre meget verneverdige 
tømmerfløtningsforbygninger i Rislåfossen. Anlegget består 
av 3 store og flere mindre forbygninger av tilhogd stein. 

Regulering av Herefossfjorden (+0,5 m/-l,5m) vil kunne øde-
legge steinalderboplassene i nordenden av fjorden, bl.a. på 
Storøya. Kulturlandskapet rundt fjorden forringes. Dette 
kan berøre områdene omkring den gamle bebyggelsen i tett-
stedet Herefoss, flere gårdsbruk og andre kulturminner. 

Hanefossen Il. Arbeid og anlegg i forbindelse med en ny 
kraftstasjon i Hanefosen vil antakelig ikke berøre kultur-
minner. 

Skripelandsfoss. Dam, kraftstasjon, tipp og anleggsvei kan 
forringe kulturlandskapet, men vil trolig ikke berøre kul-
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turminner. 

Gjuv. Anleggsvei (4,3 km) mellom Dale og inntak Tovdalselva 
og inntaksdam ovenfor Rjukanfossen vil sterkt berØre kultur-
minner og kulturlandskap. Det dreier seg bl.a. om mulige 
steinalderboplasser, den gamle stølsveien, stølen Stuvestøl, 
en utløe og utslåttområder. 

Bekkeinntak og medfølgende tørrlegging, samt tipper, kan 
forringe kulturlandskap og enkelte kulturminner. Bl.a. vil 
sag- og kverntufter ved Kleivebekk på Dale miste sin funk-
sjonelle tilknytning til vann. Anleggsarbeid ved, og an-
leggsvei (6 km) til Gjuv kraftstasjon berører områder hvor 
det hØyst sannsynlig er forminner. 

Skjeggedalsfoss. ytterligere 
vatnmagasinet, inkludert Gjuvvatn 
330) vil skade et stort antall 

regulering av Homstøl/Epte-
(HRV kote 376, LRV kote 
fornminner, både kjente og 

hittil ikke kartlagte. Også kulturminner fra nyere tid 
berøres, bl.a. blir et tømmerfløtningsanlegg i Gjuvvasselva 
neddemt. Tipp vil kunne berØre et verneverdig bygnings-
miljø knyttet til skogsdrift og utslått på Surtemyr. 

Hovland. Anleggsarbeid ved kraftstasjonen, tipper, bekkeinn-
tak og tørrlegging av bekker vil forringe kulturlandskapet, 
og spesielt avløpstunnel og anleggsarbeid i samband med 
denne vil kunne berøre kulturminner. 

Flakk. Anleggsvei og atkomst til Flakk kraftstasjon, samt 
tipp kan berøre steinalderboplasser, tømmerfløtningsforbyg-
ning og et eldre småbruk . 

26 m oppdemming av Natveitvatn med en hovedam 180 m lang og 
30 m hØY, vil fullstendig ødelegge kulturlandskapet rundt 
Natveitvatn og vannene nord for dette. KUlturminner ved 
vannene vil bli satt under vann, bl.a. 15 svært viktige 
steinalderboplasser, to gårdsbruk med interessant gammel be-
byggelse, tre områder med spor etter gammel bosetting, flere 
rester etter vassdrevne anlegg og en utløe. 
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Regulering av Oggevatn (+ 0,5 m/-0,5 m) vil kunne berøre 
steinalderboplasser og andre kulturminner. 

Dammer og tørrlegging av elver i forbindelse med Natveit- og 
Oggemagasinene vil ytterligere forringe kulturlandskapet. 

ytterligere reguleringsmagasiner. I tillegg til magasiner 
omtalt under de enkelte kraftstasjoner er det 
planlagt reguleringsmagasiner i Nasvatn og Straumsfjorden. 

Nasvatnmagasinet (+ 0,6 m/-O,4 m) vil sannsynligvis berøre 
kulturminner. 

Gjenopptak av fløtningsreguleringen i Straumsfjorden vil 
føre til at steinalderboplasser og jernvinneplasser vil bli 
ytterligere utvasket. 

En ny regulering vil ha store negative konsekvenser for den 
rike fornminnebestanden rundt fjorden. Universitetets 
Oldsaksamling går sterkt imot at nåværende vannstand endres. 

Hvis en regulering likevel blir aktuell, må spesielle hensyn 
tas til den gamle tømmerflØtningsdammen, og den bør i 
tilfelle restaureres. Restaureringen bør skje så teknisk 
skånsomt som mulig, ved at en bevarer så mye som mulig av 
steindammens ytre. Forsterkningen bør legges på vannsiden, 
mens hele den gamle tørrmuren av naturstein mot luftsiden 
beholdes. 

Økt vintervassføring og minsket sommervassføring mellom 
Straumsfjorden og Rjukanfossen vil kunne berØre kulturminner 
og kulturlandskap langs denne strekningen. 

Ny regulering av Straumsfjorden vil medføre tørrlegging av 
Kvernåi mot Setesdal. De tre kvernene, vassveitene og de 
mange sporene etter vassdrevne anlegg i straume, vil dermed 
miste sin funksjonelle tilknytning til vann. 
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Alternativ D. 

For kraftstasjonene Boen, Grytefoss, Laksefoss, Rislåfoss, 
Hovland og Flakk blir konsekvensene de samme som ved 
utbygging etter alt. C. 

Herefoss. Anleggsarbeid og tørrlegging ved Herefoss kraft-
stasjon vil kunne berØre tømmerfløtningsforbygning. Tipp 
vil kunne forringe kulturlandskapet i nærheten av tettstedet 
Herefoss med verneverdig bygningsmiljø. 

Hauglandsfoss. Inntak, dam, tørrlegging og anleggsarbeid 
ved kraftstasjonen vil ødelegge eller sterkt berøre de meget 
verneverdige forbygningene for tømmerfløtning som ligger 
her. Forbyningene 6 meget store og flere små - preger 
landskapet langs fossen og har stor opplevelsesverdi. Deres 
verdi vurderes å være på fredningsnivå. 

Tipp vil kunne berØre bygningsmiljøet i tettstedet Hynne-
kleiv. 

Skjeggedalsfoss. Økt regulering av Homstøl/Eptevatnmagasin-
et (reguleringshøyden økes med 6 m) vil ytterligere skade 
allerede berørte fornminner, samt skade ennå ikke kartlagte 
fornminner på et sted med usedvanlig hØY konsentrasjon av 
steinalderboplasser og jernvinneanlegg. 

Tipp vil kunne berØre bygningsmiljø knyttet til skogsdrift 
og utslått på Surtemyr. 

Bekkeinntak, tørrlegging av bekker, samt anleggsvei i 
Skjeggedal, kan forringe kulturlandskap. 

ytterligere reguleringsmagasiner. Konsekvensene ved regu-
lering av Straumsfjorden blir som for alt. C. 
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4.7.3 Verdiendring av området. 

En utbygging vil medføre meget sterk reduksjon av 
kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og pedegogisk verdi ved 
både alt. C og D. Svært mange kulturminner vil bli 
ødelagt og det særpregede kulturlandskapet blir sterkt 
forringet slik at kulturminner vil falle ut av sin 
sammenheng. 

En stor del av vassdragsområdets kulturhistoriske verdi 
ligger i det at det utgjør en helhet med hele spekteret av 
landskapstyper og ulike typer kulturminner. Området bØr 
derfor vurderes under ett, og ethvert inngrep av betydning 
i en del av vassdraget vil få konsekvenser for hele vass-
draget. 

4.7.4 Behov for videre undersøkelser. 

Det er behov for en systematisk registrering av nyere tids 
kulturminner, dessuten noen tilleggsregistreringer innenfor 
arkeologi. 

4.8 Jordbruk og skogbruk. 

4.8.1 Jordbruk. 

4.8.1.1 Arealkonsekvenser. 

Alternativ C. 

Arealkonsekvensene ved utbygging etter dette alternativet 
framgår av tabell 4.1. og 4.2. 
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Tabell 4.1. Jordbruksarealer langs vassdraget som går tapt 
eller får redusert produksjonspotensial ved utbygging etter 
alt. C (Tall i dekar). 
(Kilde: "Rapport om virkninger for landbruket ved utbygging 
av Tovda1svassdraget"). 

___ ___ ..)1 S tr and-
I Ned- I For- I Vanske- TØrke I sone 
Idemminglsumpingl1igere eller Iforsump-
I I I drener-

lings- og 
lav1øps-

Økt ing Isum 

Drangsholt 
Drangsholt-
Flaksvatn 
Natveit-
Djupeda1en-
Repstad 
Områder om-
kring Ogge 
Arda1en-F1å 
Laksefoss-
Ris1åfoss 
Herefossfj. 
Haugland og 
Svenes 
Homstø1/ 
Eptevatn 
Sum 

I I 

201 

42 

292 

I 
I Iforhold 
100 100 

25 12 

100 

237-241 385 

vannings-
behov 

255 

l Kan delvis kompenseres med terskel bygging 

15 
30-503 

45-65 

2 Forutsettes at det tas hensyn til foreliggende dyrkings-
planer og at avløpsforholdene lettes og flommene dempes 

3 Usikre tall 
4 Marginale dyrkingsområder 

I 
I 
1 

1 20 

3 

20 

27 
14 

4 
42-

22 

5 
121 
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Tabell 4 . 2. Jordbruksarealer som i "Ressurs- og tiltaks-
planene for de indre bygder" er vurdert å ha klare fordeler 
av utbygging av Tovdalsvassdraget (Tall i dekar). 

(Kilde: Ressurs- og tiltaksplan for Mykland, Ressurs- og 
tiltaksplan for Vegusdal og Herefoss, Ressurs- og tiltaks-
plan for Tovdal og Vestre Åmli. 

* 

Område 

Mykland 
Tovdal 
Vestre Amli 
Hovlandsdalen 
Vegusdalsområdet 
Engeslandsområdet 
Løland 
Fidjebygda 
Herefoss 
Gauslå 

Sum 

* Dyrket areal 
alt . C 

165 
320 

60 
230 

70 
15 

150 
45 
75 
35 

1165 

Mange av tallene er usikre og er trolig gjennomgående noe 
høye . Tabellen gir likevel en god oversikt over for-
delingen bygdevis langs vassdraget. 

Alternativ D. 

Arealkonsekvensene ved utbygging etter dette alternativ 
framgår av tabell 4.3. 
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Tabell 4.3. Jordbruksarealer langs vassdraget som går tapt 
eller får redusert produksjonspotensial ved utbygging etter 
alternativ D (tall i dekar). 
(Kilde: "Rapport om virkninger for landbruket ved utbygging 
av Tovdalsvassdraget") . 

ID:irket og: d:irkbar jord 

I Ned- For- Vanske- I Tørke- I Strand-

I demm- sump- ligere I skade I sone 

I ing ing drener- Ieller Iforsump-I Sum 
ings- oglØkt I ing 
avløps- vanningsl 
forhold behov I 

Drangsholt- I 
Herefossfj. 243 237-2413 3852 30 145-653 40-9 
Gauslåfj. 5 I 13 
Haugland og I 
Svenes 285 I 2 
Stormyr 30 I 
Homstøl/ I 
EI2tevann 51 I 
Sum 248 527-531 415 30 I 58-78 1287-1 

1 Marginale dyrkingsområder 
2 Samme forutsetninger som ved tabell 4.1 
3 Usikre tall 
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Tabell 4 . 4 . Jordbruksarealer som i "Ressurs- og tiltaks-
planene for de indre bygder" er vurdert å ha klare fordeler 
av utbygging av Tovdalsvassdraget (Tall i dekar) . 
(Kilde : Ressurs- og tiltaksplan for Mykland, Ressurs- og 
tiltapsplan for Vegusdal og Herefoss, 
tiltaksplan for Tovdal og Vestre Amii) . 

Område 

Mykland 

Hovlandsdalen 
Vegusdalområdet 
Engeslandområdet 
LØland 
Fidjebygda 
Herefoss 

Sum 

* Dyrket areal 
Alt. D 

(vesentlig mindre 
enn 165) 

230 
70 
15 

150 
45 

75 

585 - 700 

Ressurs- og 

* Mange av tallene er usikre og er trolig gjennomgående noe 
høye . Tabellen gir likevel en god oversikt over for-
delingen bygdevis langs vassdraget-

4.8 . 1.2 Konfliktområder og positive effekter av utbygging. 

Alternativ C. 

Boen. Den planlagte demning ved Boenfossen vil p.g.a. elvas 
lave fall gjøre området på Drangsholt (ca . l km nord for 
fossen) til konfliktområde. Dyrkede arealer som i dag er 
preget av forsumpning/vanskelige dreneringsforhold i deler 
av vekstsesongen, vil få økt forsumpning og vanskeligere 
dreningsforhold ved den planlagte utbygging (Drangsholt og 
Sannes) . 

Med den planlagte inntakshØyde ved Boen kan lavtliggende 
jordbruksarealer langs elva helt opp til HØygilt bli å be-
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trakte som konfliktområder. Oppstuvingseffekten kan medføre 
forsumpning av dyrket og dyrkbar jord ved Åbål, Myrane og 
HØygilt. Arealer ved Myrene kan få vanskeligere drenerings-
forhold. 

Grytefoss. Den planlagte dam ved Grytefoss vil medfØre at 
landbruksarealer ca. 4 km oppover elva i større eller mindre 
grad blir konfliktområder. I området Ardalen - Slokedal 
blir dyrket og dyrkbar jord neddemt, mens det ved Hagestad 
og Flå blir forsumpet dyrket/dyrkbar jord. 

En positiv effekt som i utgangspunktet alt areal langs Tov-
dalsvassdraget vil få, er den flomdempende virkningen en 
regulering vil medføre. Arealene ved Flå vil få en særlig 
gunstig effekt, i og med det i dag særlig er høstflommene 
som begrenser plantevalget. 

Laksefoss. I samband med inntaksmagasinet vil produktive 
arealer omkring Senumstadfjorden kunne få negative virk-
ninger (p.g.a. svært lite fall i elva og en viss oppstu-
ving). Dette gjelder beitearealer i strandsoner som kan bli 
forsumpet. 

Rislåfoss. Nedenfor kraftstasjonen blir elveleiet tørrlagt 
i en strekning på ca. 2, 3 ],{.m. Konsekvensene av dette er 
at dyrka og dyrkbar j ved Sundtjønn i utgangspunktet vil 
bli mer tørkeutsatt enn i dag. 

Den planlagte dam ved utløpet av Herefossfjorden medfører at 
arealer langs fjorden blir konfliktområder. Dyrket jord ved 
Bua, Dånes, Nes og Kjørkekilen kan bli forsumpet. Også 
beitearealer i strandsonene kan bli forsumpet. 

Hanefossen Il. Det vil trolig hverken bli positive eller ne-
gtive effekter for jordbruket ved utvidelse av kraftstasjo-
nen. 

Skripelandsfoss. Hverken positive eller negative effekter 
av noen betydning for jordbruket 
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Gjuv. Overføring av vann fra Tovdalselva vil medføre 
jordbruksmessige konsekvenser fra Gauslåfjorden opp til 
Dale. 

Gauslåfjorden. Positive effekter p.g.a. redusert vannføring 
i Tovdalselva vil oppnås for lavtliggende arealer omkring 
Gauslåfjorden (Bedring av avløpsforhold)'. Inngåtte avtaler 
om veibygging som kompensasjon for tapte fløtningsrettig-
heter vil gjøre det mulig å dyrke myrområder ved Strandan. 

Haugland og Svenes. Ved at vår- og høstflommene blir redu-
sert, samt ved at vassdragets vannføring blir redusert 
slik at betydelige arealer får bedre avløpsforhold, 
oppnås en positiv effekt for jordbruket også langs denne 
delen av vassdraget (realisering av dyrkningsplaner vil bli 
lettere). Den reduserte vannføringen vil kunne medfØre noe 
konflikter ved at områder som også i dag er tørkeutsatt 
vil få Økt vanningsbehovjtørkeskade. Disse ulempene er 
imidlertid i denne del av vassdraget små i forhold til de 
positive effekter. 

Stormyr. utbyggingsalternativet vil ikke ha noen vesentlig 
virkning på området hverken av konflikter eller positive 
effekter. 

Elvestrekningen Flateland - Øvre Ramset jern. Ingen store 
virkninger for landbruksarealene, men den reduserte vann-
føringen vil øke vanningsbehovet på enkelte arealer. 

De positive effektene som redusert vannstand og demping av 
flommene, vil fØre til ved at bl.a. arealer vil bli lettere å 
dyrke, er av større betydning for jordbruket enn det økte 
vanningsbehovet. 

strekningen Øvre Ramset jern - VråIstadvatn. Det er de posi-
tive effekter som gjør seg mest gjeldende på denne strek-
ningen. Nødvendige senkingstiltak for innvinning av dyrk-
ningsjord vil bli lettere å gjennomføre ved utbyggingsalter-
nativet. Både ved Øvre Ramset jern, Hillestadsteane, SØyl-
fjorden og Breifjordbukta, samt ved VråIstadvatn, vil areal 
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kunne lettere dyrkes ved utbygging. 

Den reduserte vannføringen vil Øke vanningsbehovet på 
enkelte arealer og således medføre noe konflikt, men disse 
negative konsekvensene er små i forhold til de nevnte posi-
tive effekter. 

strekningen Vråistadvatn Dale . Redusert vannføring vil 
medføre positive effekter for ca. 15 dekar flomutsatt dyrka 
jord ved Austenå. Også f or Dalegårdene vil flomdempning og 
redusert vannføring være gunstig for jordbruksarealene for-
utsatt at Økt vanningsbehov kan tilfredsstilles. 

Strekningen Ardalen - Straumsfjorden. på grunn av at flØt-
ningsreguleringen av Straumsfjorden ikke har vært utnyttet 
på mange ti-år , vil det medføre tap av beiteområder i 
strandsonen å nytte Straumsfjorden som magasin. Ved at av-
løpet fra Straumsfjorden - Mjåvatn mot vest blir stengt, re-
duseres mulighetene for vanning av de dyrkbare områdene vest 
for vannet , samt at dette vil få virkninger for 
vannforsyningen iStraumegrenda . 

Verevatn - Bjåvatn - Nedre Skjeggedal. utbyggingen medfØrer 
redusert vannføring . Dette kan gi både negative og positive 
virkninger for arealene langs vassdraget. De positive virk-
ninge r ved at arealer blir letter å dyrke blir tro l ig langt 
større enn ulempene ved tørkeskader/økt vanningsbehov på 
enkelte areal. 

Skjeggedalsfoss. Det skal bygges en ny dam i Homstøl/-
Eptevatn-magasinet slik at HRV blir Økt med 26 m i forhold 
til dagens regulering . En negativ effekt for jordbruket 
blir at ca. 50 dekar dyrkbar jord blir neddemt . 

Langs 
bl.a. 

vesteråna vil redusert v annføring gi positiv effekt, 
vil ca. 35 dekar dyrkbar jord ha direkte nytte av 

flomdempning og redusert vannføring. 

Et flatt meandreringsområde ved Risdal, steane, er vurdert 
som dyrkbart forutsatt at arealer fylles opp og elva rettes 
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ut. Dette arealet, som består av ca. 155 dekar, kan lettere 
dyrkes ved at tunnelmassen kan nyttes til oppfylling. 

Hovland. Redusert vannføring kan føre til økte tØrkeproble-
mer for dyrkede og dyrkbare arealer langs Hovlandsåna. 
Dersom vanningsbehovet i vekstsesongen dekkes, synes jord-
bruket i Hovlandsdalen likevel å bli styrket. Ca 200 daa 
flomutsatt dyrka jord vil ha fordel av redusert vannføring. 

Flakk. Den planlagte regulering av Natveitvatn medfører at 
et stort område blir konfliktområde. 2410 dekar blir totalt 
demmet ned og to bruk, Natveit og Djupedalen, mister all 
dyrket jord, samt bygninger. Av de neddemte arealer er det 
også dyrkbare områder. 

Også omkring Ogge, som etter utbygging bare får avlØp via 
Natveitvatn til Flaksvatn, vil det oppstå negative effekter 
for jordbruket, men dersom kanaliseringen ved overføringen 
av avløpet fra Ljosevatn til Ogge gjennomføres slik at 
avsløpsforholdene lettes og kan dempes, samtidig som det tas 
hensyn til foreliggende dyrkningsplaner sØr for Oggevatn og 
LØlandsmyrene, kan en få vesentlig positiv effekt for 
jordbruket ved denne siden av reguleringen. Ves Skreros og 
Løland vil dyrkbare arealer få vanskeligere dreningers- og 
aVløpsforhold. 

I Nedre del av Rettåna vil flomutsatte dyrkbare arealer (ca. 
70 daa) ha fordel av redusert vannføring. 

Den planlagte dammen ved Retterholt gir veiforbindelse til 
skogsområder og mulige dyrkningsarealer vest for Rettåna. 

Generelt om konflikter ved utbygging 

Neddemming og forsumping av vassdragsnære arealer er den 
største negative virkning av utbygging. Det forhold at 
jordressursene er svært begrenset, medfØrer at det i liten 
grad er mulig å kompensere tapet ved nydyrking. 
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Relativt store arealer kan bli tørkeskadd/få Økt vannings-
behov etter dette alternativet (skyldes bl.a. at hovedvass-
draget får redusert vannføring på strekningen Dale Here-
foss). Forutsatt at det økte vanningsbehovet kan tilfreds-
stilles, er denne effekt langt mindre alvorlig enn neddemm-
ing og forsumping. 

Ved sprenging av overføringstunneler vil en kunne få større 
eller mindre grad av konflikter ved at vannforsyningen 
landbrukets planteproduksjon svikter der elver/bekker 

for 
blir 

tørrlagt eller får sterkt redusert vannføring. Tap av 
"sjølvgjerde" for beitedyr kan også bli resultat i enkelte 
tilfeller. 

Generelt kan også sies at tunneldriften kan påvirke grunn-
vannsmagasinene i fjellgrunnen og således endre overflate-
hydrologien og dermed gi negative virkninger på vege-
tasjonens vanntilgang. 

Generelt om positive virkninger ved utbygging 

Den flomdempende virkning en regulering medfØrer vil være en 
svært betydelig positiv effekt. Mer stabil vannføring vår 
og hØst vil ha gunstig virkning på plantevalg og arbeidsfor-
holdene i næringen og slik medføre økt produksjon. 

Mange flomutsatte og forsumpede dyrkbare arealer vil etter 
en regulering lettere kunne oppdyrkes. 

Flere vassdragsnære arealer vil få hevet grunnvannsnivå ved 
utbygging. Dette vil på enkelte arealer gi positive 
effekter med hensyn til bedring av plantenes vannforsyning i 
kritiske tørkeperioder. 

Tiltak som f.eks. veibygging, kanalisering og masseforflyt-
ninger er foreslått for å styrke landbruket etter en regu-
lering . Dette er imidlertid tiltak som i utgangspunktet 
også kan gjennomføres uavhengig av kraftutbygging, men 
p.g.a. kostnadene vurderes mange av tiltakene som økonomisk 
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ikke realiserbare i overskuelig framtid. 
slike tiltak vil således gi en positiv 

En realisering av 
effekt for jord-

bruket. I de før nevnte "ressurs- og tiltaksplanene for de 
indre bygder" opereres med følgende tall for større dyrk-
ingsarealer som får vegadkomst etter kraftutbygging: 

Tovdal og 
Vestre Amli 

Mykland 

Vegusdal 
og 
Herefoss 

Hillestad 
Tveit 
Øvre Ramse 
Eppe1and 
Innjorde 

storemyr på 
Risdal 

Øygarden i 
Hovlandsdalen 
Retterholt og 
Vestøl 
Dyrkingsarealer 
vest for Gauslå-
fjorden og 
Tovdalselva 
Tre fraflytta 
bruk med til-
sammen 

og 

ca. 

" 
" 
" 
" 

470 dekar 
150 
100 
200 
120 

" 
" 
" 
" 

ca. 200 dekar 

ca. 200 dekar 

.. 

.. 

" 

" 

200 .. 

200 " 

80 dekar dyrka 
jord 

65 dekar dyrkbar 
jord 

(Det er imidlertid usikkert i hvilken grad omtalte kompensa-
sjonsveier ved utbygging etter alternativ C kan bli gjennom-
fØrt ved enkeltvis utbygging av kraftstasjonene). 

Alternativ D 

For kraftstasjonene Boen, Grytefoss, Laksefoss, Rislåfoss, 
Hovland og Flakk, blir betraktningene som angitt under alt. 
C. 
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Herefoss. Ved at Gauslåfjorden 
foss kraftstasjon blir 

blir inntaksmagasin for Here-
arealene 

konfliktområder. Dyrkingsplaner for 
omkring 

173 dekar 
fjorden 

kan ikke 
realiseres med den planlagte HRV samt at noe dyrket jord og 
beite i strandsonen forsumpes . 

Hauglandsfoss. Konfliktområder vil finnes oppstrøms Haug-
lands foss kraftstasjon. Dyrket og dyrkbar jord på Haugland 
og (1 mindre grad) på Svanes vil bli sterkt forsumpet. 
Utbyggingsalternativet kan gi vanskeligere avløpsforhold på 
en del av et større lavtliggende nydyrkingsområde på 
Stormyr. 

Skjeggedalsfoss . Eksisterende 
blir påbygd slik at HRV blir 

dam 1 Homstøl/Eptevatnmagasinet 
økt med 6 m. Anslagsvis ca. 5 

dekar dyrkbar jord blir neddemt . Øvrige 
konfliktområder/positive effekter blir som for alternativ C. 

Generelt om konflikter ved utbygging 

utbyggingsalternativet medfører neddemming i noe mindre om-
fang enn ved alt . C, mens langt større arealer blir for-
sumpet eller på annen måte får vanskeligere drenerings- og 
aVløpsforhold . Sammenlignet med alt . C vil bare små arealer 
få tørkeskade eller økt vanningsbehov . Foruten de direkte 
neddemte arealer , vil de berørte dyrka/dyrkbare 
Gauslåfjorden og på HauglandjSvenes/stormyr 
viktigste konfliktområder . 

Generelt om positive effekter ved utbygging 

arealer ved 
være de 

også ved dette utbyggingsalternativ vil en del arealer med 
dyrkbar jord få bedre avløpsforhold og således bli bedre 
egnet til dyrking, og i de deler av vassdraget som får hevet 
grunnvannsnivå vil en også finne arealer som får positiv 
effekt av dette. 

Angående andre generelle virkninger av kraftutbygging viser 
en til omtalen av alternativ C. 
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Når det gjelder kompensasjonsveier ved utbyggingsalternativ 
D, kan en trolig ikke regne med bygging i samme omfang som 
ved alternativ C. 

4.8.1.3 Kompensasjonstiltak 

Alternativ C 

Aust-Agder fylkeslandbruksstyre vedtok på møte 24.5.1983 
ikke å gå imot kraftutbygging etter daværende alt. A under 
forutsetning av at en rekke kompensasjonstiltak blir 
gjennomført. Nedenfor er beskrevet de kompensasjonstiltak 
som berører alternativ C. 

Kraftverket må planlegge å sette inn nødvendige tiltak for 
å sikre berørte arealer ved Boen og i Birkenes. 

HRV i Natveitmagasinet må senkes i forhold til planen til 
maksimalt 190,0 (Forutsetter da at Repstadvatn ikke blir 
vesentlig berørt). 

HRV for Grytefossreguleringen må senkes i forhold til planen 
(minst 0,5 m i vintersesongen og 1,25 m i sommersesongen). 
Opplegg av masse og flytting av matjord må utføres der dyrka 
jord neddemmes. 

Kraftverket må tilpliktes å skaffe tilstrekkelig vannmengder 
til nåværende og framtidige anlegg for jordbruksvanning. 

Planlegging av slike tiltak samt eventuelle terskler i vass-
draget, må skje i samråd med landbrukets fagetater. 

Ved åpning av massetak i forbindelse med utbygging som om-
fatter dyrka/dyrkbar jord forutsettes godkjenning av fylkes-
landbruksstyret. 

Kraftverket må tilpliktes å delta i tiltak til beste for å 
opprettholde en rimelig fiskebestand i de berØrte vassdrag. 
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Det bør videre nevnes at i rapporten fra det landbruksfag-
lige utvalget ble det foreslått en rekke endringer i de 
foreslåtte delreguleringer samt betingelser for konsesjon 
for utbygging av Tovda1svassdraget. Dette for å redusere de 
negative virkninger samt å Øke de positive virkninger ved en 
utbygging. 

Alternativ D 

I rapporten fra det landbruksfaglige utvalget ble det fore-
slått en rekke endringer i de foreslåtte delreguleringer, 
samt betingelser for konsesjon for utbygging av Tovda1svass-
draget. Dette for å redusere de negative virkninger samt 
øke de positive virkninger ved en utbygging. 

Det synes ikke å være mulig å få kompensert skadevirkningene 
for jordbruket ved 
kraftstasjoner slik 
jordbruks messige 

utbygging av Herefoss 
disse er planlagt. 

og Hauglandsfoss 
For å oppnå 

akseptable forhold må følgende tiltak 
gjennomføres etter det landbruksfaglige utvalgets vurdering. 

HRV i inntaksmagasinet til Herefoss kraftverk må senkes 
2,0 m 
HRV ved Hauglandsfoss senkes med 1,5 m til 158,3 m 

4.8.1.4 Verdiendring av området 

Alternativ C 

Boen. De betydelige arealer med dyrket/dyrkbar jord som 
blir forsumpet eller får vanskeligere drenerings- og 
avløpsforhold tilsier at verdiendringen blir i negativ 
retning. 

Grytefoss. Den planlagte utbygging gir en negativ verdi-
endring for jordbruket ved at dyrka/dyrkbar jord blir ned-
demt og ved at det i tillegg blir forsumping av relativt 
store arealer. (Positive effekter med tanke på den f1om-
dempende virkningen aven utbygging av vassdraget er avheng-
ig av valg av utbyggingsalternativ for de ovenforliggende 
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deler av vassdraget). 

Laksefoss. Oppstuvingseffekten vil kunne forårsake en viss 
forsumping i strandsonen i Senumstadfjorden. Betydningen av 
disse beitearealene er imidlertid relativt liten slik at det 
ikke synes å bli noen verdiendring for jordbruket ved dette 
prosjektet. 

Rislåfoss. Dyrka/dyrkbar jord ved Sundtjønn vil uten komp-
ensasjonstiltak (terskelbygging) bli mer tørkeutsatt enn i 
dag, og reguleringen av Herefossfjorden vil medføre noe for-
sumping slik at verdiendringen vil bli i negativ retning. 
Positive effekter ved flomdemping er avhengig av utbyggingen 
i de Øvre deler av vassdraget. 

Hanefossen Il og Skripelandsfoss medfører ingen verdiendring 
for jordbruket. 

Gjuv. Ved at vann fra Tovdalselva blir overført, vil dette 
medfØre i all hovedsak positive verdiendringer for jord-
bruksarealene langs Tovdalselva fra Gauslåfjorden opp til 
Dale. Dette bl.a. fordi redusert vannføring vil gi betyde-
lige areal bedre avlØpsforhold og gjøre det lettere å rea-
lisere dyrkingsplaner. Det forutsettes at det Økte 
vanningsbehovet kan dekkes. 

Skjeggedalsfoss. Neddemmingen av dyrkbar jord oppveies av 
at dyrkbar jord vil ha nytte av flomdemping og redusert 
vannføring samt at tunnelmasse kan nyttes i oppdyrkings-
sammenheng. Prosjektet vil gi en positiv verdiendring for 
jordbruket. 

Hovland. utbyggingen medfØrer redusert vannføring, noe som 
vil gi positive effekter for jordbruket dersom vanningsbe-
hovet kan dekkes i vekstsesongen. Verdiendringen vurderes 
som positiv. 

Flakk. Svært alvorlige negative konsekvenser for arealer 
rundt Natveitvatn (neddemming). Også arealer ved Skreros og 
LØland vil bli konfliktområder (vanskeligere drenerings- og 
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aVløpsforhold). Disse negative konsekvensene blir imidler-
tid langt på veg oppveid av at kanaliseirngen av vann fra 
Ljosevatn til Ogge under bestemte forutsetninger vil bli til 
stor fordel for oppdyrkingsmulighetene i det berØrte om-
rådet. 

Samlet vurdering av alternativ C 

Neddemming av jordbruksarealer og forsumping eller vanske-
ligere dreneringsforhold/avløpsforhold for jordbruksarealer 
er de alvorligste negative konsekvenser ved utbyggingsalter-
nativet . Det forhold at dette skjer i et område hvor jord-
ressursene er svært begrenset og at det nettopp er vass-
dragsnære arealer som vanligvis gir størst avling, gir en 
sterk negativ virkning på jordbruket . 

på den annen side vil kanalisering lette dyrking av betyde-
lige arealer og de planlagte kompensasjonsveiene vil gi vei-
utløsning for dyrkingsarealer . Dette er imidlertid tiltak 
som i utgangspunktet i betydelig grad kan gjennomføres uav-
hengig av kraftutbygging . (For mange av tiltakene er det 
imidlertid i dagens situasj on lite realistisk å se hvordan 
disse kan finansieres uten de midler som stilles til rådig-
het ved en kraftutbygging) . 

De betydeligste posi tive konsekvense r ved u t byggings-
alternativet knytter seg til virkningene av redusert vann-
føring på strekningen Gauslå-Dale . (Dette forutsatt at nØd-

vanningsbehov kan tilfredsstilles). I tillegg kommer 
den generelle flomdempende effekt for jordbruksarealene 
langs vassdraget. 

Samlet vurderes en utbygging etter dette alternativet å med-
føre en positiv verdiendring for jordbruket i området. 

Alternativ D 

For stasjonene Boen, Gry1:efoss, Laksefoss, Rislåfoss, Hov-
land og Flakk blir betraktningene som angitt under alt. c. 
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Herefoss. Ved at utbyggingen umuliggjør oppdyrking av 
arealer av betydelig størrelse (i tillegg til en del strand-
soneforsumping) må verdiendringen vurderes som negativ. 

Hauglandsfoss. I og med at utbyggingen medfører at både 
dyrka og dyrkbar jord i et stort arealomfang blir forsumpet, 
må verdiendringen vurderes som negativ. 

Skjeggedalsfoss. I forhold til 
dyrkbar jord bli neddemt ved dette 

alt. C vil langt mindre 
utbyggingsalternativet, 

men i og med at disse dyrkbare arealer er spredtligglende 
marginale områder, synes konsekvensene samlet å bli om lag 
de samme som ved alt. C. 

Samlet vurdering av alternativ D. 

En utbygging etter dette alternativet vil i store trekk gi 
tilsvarende negative konsekvenser som alt. C, men de for-
sumpede arealer vil bli langt større. I tillegg vil dette 
utbyggingsalternativet umuliggjøre oppdyrking av relativt 
store arealer. 

I og med at en ved denne utbygging ikke får overføring av 
vann fra Øvre del av Tovdalselva til Skjeggedal, vil en 
ikke oppnå de positive gevinster som redusert vannføring vil 
gi for strekningen Gauslå-Dale. 

Samlet vurderes en utbygging etter dette alternativet å 
medføre en negativ verdiendring for jordbruket i området. 

Sammenligning av alternativ C og D 

Vurdert ut fra jordbruksinteressenes, synes en utbygging av 
Tovdalsvassdraget etter utbyggingsalternativ C å være 
akseptabel (overvekt av positive konsekvenser). En utbygg-
ing etter alternativ D er derimot jordbruksmessig klart 
uakseptabel. (De negative konsekvensene er langt større enn 
de positive effekter ved en kraftutbygging etter dette 
alternativet). 
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4.8.2 Skogbruk 

4.8.2.1 Arealkonsekvenser 

Alternativ C 

En utbygging fØrer til følgende neddemming av arealer: 

Magasin 

Homstøl/ 
Eptevatn 

Natveit 

Grytefoss 

Laksefoss 

Sum 

Neddemt 
areal 
dekar 

2.300 

2.411 

149 

103 

4.963 

1 HØY bonitet, 349 
lav bonitet 1043 

Neddemt Potensiell 
prod.skog- skogprod.m3 

stående 
kubikk-

areal daa. pr. daa og år masse m3 

1.350 Ikke vurdert Ikke vurdert 

2.0361 728 16000-25000 

1182 Ikke vurdert Ikke vurdert 

903 Ikke vurdert Ikke vurdert 

3.594 728 16000-25000 

dekar, middels bonitet 644 dekar, 
dekar 

2 HØY bonitet 118 dekar. Dessuten 24 dekar dyrket mark. 
3 HØY bonitet 81 dekar, middels bonitet 9 dekar. 

Skogområdene ved Grytefoss og Laksefoss er meget verdifulle 
skogsområder. 

Det samme kan sies om skogområdet som blir neddemt ved eta-
blering av Natveitmagasinet, selv om det her er dårlig vei-
dekning for store deler av området. 

utbygging etter dette alternativet gir omlag de samme areal-
konsekvenser som ved utbygging etter de konsesjonssøkte 
alternativer. Arealet på ca. 1350 dekar produktiv skogsmark 
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som vil bli neddemt rundt HomstØl/Eptevatn er imidlertid av 
langt høyere verdi enn det produktive skogarealet i Ardalen 
(ca. 1080 daa) som spares ved dette utbyggingsalternativet. 

I tillegg til neddemte skogområder i magasinområdene, kreves 
det skogarealer til rigg- og tippområder, massetak m.v., og 
ikke minst kraftlinjer. 

Ved utbyggging etter de konsesjonssøkte alternativer (alt. A 
og B) ble det anslått at ca. 6-7000 daa produktiv skogsmark 
ville gå ut av produksjon pga. linjetilknytning, massetak, 
rigg- og tippområder. Dette ble anslått å tilsvare tap av 
potensiell skogproduksjon på ca. 2000 m3 lår. utbygging 
etter alt. C vil imidlertid kreve langt mindre arealer til 
kraftlinjer, anleggsveier, massetak, rigg- og tippområder. 
Arealkonsekvensene ved utbygging etter dette alt. blir 
derfor mindre enn ved utbygging etter de konsesjonssøkte 
alternativer. 

Alternativ D 

En eventuell økning av HRV i Homstøl/Eptevatn med 6 m, vil 
bare føre til neddemming av mindre skogarealer. Dette med-
fører at utbygging etter dette alt. medfører neddemming av 
et langt mindre totalareal enn ved utbygging etter alt. C. 

For Natveit, Gry te foss og Laksefoss blir betraktningene som 
angitt under alt. C. 

4.8.2.2 Konfliktområder og positive effekter av utbygging 

Alternativ C 

Boen, Rislåfoss, Hanefossen Il, Skripelandsfoss, Gjuv og 
Hovland kraftstasjoner vil ved en evt. utbygging medføre små 
arealkonsekvenser for skogbruket. Konfliktene vil være 
knyttet til omdisponering av skogarealer til riggområder, 
massetak, tipper, linjetraseer og anleggsveier. 

Grytefoss. En utbygging vil medføre neddemming av 118 daa 
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produktiv skog. 

Laksefoss. En utbygging vil medføre neddemming av 90 daa 
produktiv skog. 

Skjeggedalsfoss. 
medfører neddemming 
isolert må dette 

Økning av HRV med 26 m i Homstøl/Eptevatn 
av ca. 1350 daa produktiv skog. Vurdert 
anses kon-

fliktområdene ved en evt. 
å være et av de vesentligste 

utbygging etter alt. c. 

Flakk. Etablering av Natveitmagasinet medfører neddemming 
av 2036 daa produktiv skog. Vurdert isolert er dette det 
vesentligste konfliktområdet ved en evt. utbygging etter 
alt. c. 

Ved utbygging etter alt. C vil det bli bygd 22,3 km anleggs-
veier . En rekke av disse veiene vil virke positivt for 
skogbruket ved at det gir atkomst til verdifulle skogom-
råder. 

En generell konflikt ved en evt. utbygging vil være at 
driftsforholdene i tilstøtende skogområder langs vassdraget 
og langs kraftlinjene vil bli sterkt berØrt. Vann- og elve-
strekninger kan bli vanskelig å ta seg over, både på grunn 
av Økt vannføring, og på grunn av ødelagte isveier. Kraft-
linjer blir ofte til hinder for bruk av vinsjer og taubaner. 
Dette er klare ulemper for drift av tilstØtende skogområder. 

Gjennomgående fløtning blir ikke mulig etter en eventuell 
utbygging av vassdraget, men det må bemerkes at fløtning for 
tiden er lite aktuelt. 

Alternativ D 

For kraftstasjonene Boen, Grytefoss, 
Hovland og Flakk blir betraktningene 

Laksefoss, Rislåfoss, 
som angitt under alt C. 

Herefoss og Hauglandsfoss kraftstasjoner vil ved en evt. ut-
bygging medfØre små konflikter i forhold til skogbruket. 
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Skjeggedalsfoss. Økning av HRV med 6 m i Homstøl/Eptevatn 
vil medføre neddemming av mindre skogarealer rundt maga-
sinet. utbygging vil ikke skape store konflikter i forhold 
til skogbruket. 

Ved utbygging etter alt. D vil det bli bygd 4,9 km anleggs-
veier. Dette er i det vesentligste korte atkomstveier som 
vil gi små positive virkninger for skogbruket. størst posi-
tive virkninger gir anleggsveiene i tilknytning til pro-
sjektene, Laksefoss, Rislåfoss og Flakk. 

En utbygging etter dette alternativet vil vurdert isolert gi 
vesentlig mindre arealkonflikter for skogbruket enn utbygg-
ing etter alt. C. 

4.8.2.3 Kompensasjonstiltak 

Alternativ C 

I konsesjonssøknaden har Aust-Agder kraftverk forutsatt at 
gjennomgående fløtning i vassdraget nedlegges mot at regu-
lanten/utbyggeren bekoster de veier og tiltak som er nØd-
vendige for å kompensere de fordeler vassdraget har gitt 
tømmertransporten. En full utbygging etter alt. C forut-
settes å utlØse de samme kompensasjonstiltak. 

Rammeplan for kompensasjonstiltak i denne forbindelse ble 
utarbeidet av Agder Skogeigarlag og herredsskogmestrene i de 
berørte kommuner. 

Etter forhandlinger mellom berørte grunneiere, Aust-Agder 
kraftverk og fellesflØtningsforeningen er det oppnådd enig-
het om kompensasjonstiltakene. (Noen få grunneiere har ikke 
godtatt forhandlingsløsningen). 

Det er enighet om følgende kompensasjonstiltak: 

Bygging av 216 skogsveier for i alt 153 berørte grunneiere. 

Lengden av disse skogsveiene er 137,4 km, herav 117,2 km 



4 - 76 

skogsbilvei og 20,2 km traktorvei. 

Kalkulert kostnad ved bygging av disse veiene var i 1982 31 
mill. kr. 

I tillegg kommer bygging av 6 store bruer som ikke er kost-
nadsberegnet. 

Etter en grov beregning får disse veiene stor betydning for 
drift av i alt 175.000 dekar skog, og det bør også nevnes at 
6-8 gårdsbruk får veiutløsning. 

I tillegg til kompensasjonsveiene for nedlagt fløtning, blir 
det bygget 22,3 km anleggsvei som for skogbruket stort sett 
virker på samme gunstige måte. Den viktigste anleggsveien i 
denne forbindelse er veien Dale - Ardalen , som åpner for 
lønnsom drift av store skogområder. 

Med hensyn til diverse ulemper/skader og eventuelle andre 
tiltak som må iverksettes, vises til uttalelse fra 
Aust-Agder fylkesskogråd, sak nr. 5 i møte 21.5. 1980, og 
uttalelse fra fylkeslandbruksstyret i Aust-Agder, sak 138 i 
møte 24.5.1983 . 

Alternativ D 

Det er ønskelig at det ved en evt. utbygging etter dette 
alternativet også kompenseres for fløtningsnedleggelse ved 
bygging av veier. 

4.8.2.4 Verdiendring av området 

Alternativ C 

Vurdert isolert vil en utbygging av stasjonene Skjeggedals-
foss og Flakk gi de største negative verdiendringene for 
skogbruket. utbygging av stasjonene Grytefoss og Laksefoss 
vil også gi betydelig negativ verdiendring for skogbruket i 
de berØrte områder. De øvrige prosjekter vil i liten grad 
føre til verdiendring for skogbruket i de berørte områder. 
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utbygging etter dette alternativet innebærer imidlertid at 
skogbruket får store fordeler ved anlegg av kompensasjons-
og anleggsveier. utbygging av disse veiene ble i 1982 kost-
nadsberegnet til ca. 50 mill. kr. Det planlagte veinett vil 
ha stor betydning for drift av ca. 200.000 dekar skog. 

Samlet vil derfor en utbygging gi en meget stor verdiØkning 
for skogbruket i nedbørfeltet. 

Alternativ D 

Ved utbygging etter dette alternativet vil det bli mindre 
neddemming av arealer rundt Homstøl/Eptevatn enn ved ut-
bygging etter alt. C. Prosjektet Skjeggedalsfoss vil derfor 
medføre en mindre negativ verdiendring enn ved utbygging 
etter alt. C. Forøvrig blir vurderingene som beskrevet 
under alt. C. Stasjonene Herefoss og Hauglandsfoss vil gi 
liten verdiendring for skogbruket. 

En utbygging etter dette alternativet medfØrer utbygging av 
4,9 km anleggsveier. Disse vil virke positivt for skog-
bruket. 

Dersom en utbygging etter dette alternativet ikke utløser 
bygging av de tidligere nevnte kompensasjonsveier, vil en 
utbygging etter dette alternativet samlet gi en negativ 
verdiendring for skogbruket i området. 

4.9 Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til nedbØrfeltet. 
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4.10 Flom- og erosjonssikring 

Alternativ C 

Nedtapping av straumsfjorden vil gi økt vintervannføring og 
derved Øke erosjonsfaren mellom Topsæ og Rjukanfoss. Videre 
vil en utbygging normalt gi redusert vannføring hele året i 
Tovdalselva mellom Rjukanfossen og Herefossfjorden. Foran-
dringen av normalvannføringen i Tovdalselva antas å være av 
mindre betydning for erosjonsforholdene. Derimot venter en 
at vårflommene vil bli litt dempet, noe som må forventes å 
virke positivt på eventuelle flom- og erosjonsproblemer i 
vassdraget. Overføringen fra Tovdalselva til Skjegge-
dalsåna vil medfØre Økt vintervannføring nedenfor Skjegge-
dalsfoss kraftstasjon. Økt vintervannføring vil kunne gi 
Økte erosjonsproblemer i Skjeggedalsåna fram til Herefoss-
fjorden. på den annen side må det forventes at 
reguleringen av Homstøl/Eptevatn, Høvringsvatn, Vikstølvatn 
og Oggevatn vil kunne virke positivt på flomforholdene i 
Skjeggedalsåna. vesteråna og Hovlandsåna vil få redusert 
vintervannføring, med unntak av nedre del av Hovlandsåna 
hvor en må forvente noe Økt vintervannføring og Økt 
erosjonsfare. 

I Tovdalsvassdraget nedenfor Herefossfjorden vil den Økte 
vintervannføringen Øke faren for erosjon i vassdraget. 

Alternativ D 

Alt. D skiller seg fra alt. C ved at Tovdalselva ikke 
overfØres til Homstøl/Eptevatnmagasinet. I motsetning til 
alt. C vil Tovdalselva få økt vintervannføring fra Topsæ og 
videre nedover i vassdraget. Dette vil medfØre Økt fare for 
erosjon, ujevn tapping fra Straumfjord vil kunne forsterke 
og Øke faren for erosjon. 

I og med at overføringen fra Tovdal til Homstøl/Eptevatn 
bortfaller, vil det bli vesentlig mindre vintervannføring i 
Skjeggedalsåna og derved reduseres faren for erosjon i vass-
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draget noe. Ellers blir endringene stort sett som beskrevet 
under alt. C. 

For begge utbyggingsalternativ gjelder at den skisserte 
magasinering må forventes å få gunstig effekt for flom-
forholdene i sin alminnelighet, og dermed også for erosjons-
forholdene. Men en må her som ellers være oppmerksom på at 
flommer (på fulle magasiner, driftstans) kan bli like store 
eller større, om en ikke tar spesielle hensyn ved utforming 
av dammer eller ved manøvreringsreglement. Hyppigheten av 
flommene ventes å avta. 

Gjengroing i vassdragene kan også være ett problem. Lange 
perioder med liten vannføring vil gi økt tilgroing og dår-
ligere avløpsforhold. Dette kan medføre Økt fare for flom-
og erosjon om ikke elveleiene holdes rene for kratt og 
løvskog. 

De enkelte kraftstasjoners innvirkning på flom- og erosjons-
forholdene vil være noe vanskelig å skille ut fra helheten. 
De rene elvekraftverkene ventes ikke å endre erosjonsfor-
holdene, mens flomforholdene er avhengig av om anleggene gis 
tilstrekkelig flomavledning til å hindre økt flomvannstand 
oppstrøms inntaket. 

4.11 Transport 

Alternativ C 

En utbygging vil umuliggjøre gjennomgående fløting i vass-
draget. Endrete isforhold vil vanskeliggjøre bruk av 
isveier på magasiner og enkelte elvestrekninger. Dette 
gjelder særlig Natveitområdet. I magasinområdene kan opp- og 
nedkjøring på isen bli noe vanskeligere der det er bratte 
strender. Det vil dessuten bli ulemper for båttrafikken 
sommerstid når magasinene er nedtappet. utbygging vil 
direkte berøre en del stier ved Natveit. 

utbygging medfører at det bygges ca .. 22,3 km med 
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anleggsveier. utover dette er det som kompensasjon for tapte 
fløtningsmuligheter, enighet om at utbygger koster bygging 
av ca. 117 km skogsbilvei og ca. 20 km traktorvei (jfr. 
avsn. 4.8.2.3). 

Dersom kompensasjonsveiene blir bygget, vil en utbygging gi 
en vesentlig forbedring av transportforholdene i nedbør-
feltet. 

Alternativ D. 

En utbygging etter dette alternativet vil gi mindre negative 
virkninger for transportforholdene enn ved utbygging etter 
alt. C. 

utbygging medfØrer at det bygges 4,3 km med anleggsveier. 
Dette vil være positivt for transportforholdene. 

Det er uvisst i hvor stor utstrekning utbygging etter dette 
alternativet vil medføre kompensasjon for tapte fløtnings-
muligheter ved bygging av nye veier. Fløtningen er imidler-
tid av underordnet betydning i transportsammenheng i vass-
draget. En utbygging etter dette alternativet vurderes 
imidlertid samlet å være negativt for transportforholdene. 

4.12 Regional økonomi 

Alternativ C 

Vurderingene i det følgende er hentet fra den tidligere 
vassdragsrapporten om 
gjelder derfor utbygging 

Tovdalsvassdraget. 
etter alt. A og B. 

Beregningene 
En utbygging 

etter alt. C vil være av noe mindre omfang. Med forbehold 
også om endringer i de samfunnsmessige forhold som danner 
grunnlaget for beregningene, antas det imidlertid at vurder-
ingene kan nyttes som en grov veiledning. 

En utbygging av vassdraget vil få betydning for den 
regionale Økonomien. Mest i kraft av å være en "stabil" 



4 - 81 

aktivitet over 15 år. Også svært avhengig av i hvilken 
grad næringslivet lokalt klarer å utnytte situasjonen. 

Avhengig av fordeling mellom kommunene vil enkelte kunne Øke 
sine inntekter betydelig. 

I inntekts-, formue- og eiendomsskatt fra kraftanlegget kan 
en regne med at regionen får mellom 12,7 og 18,2 mill. kr. 
pr. år. Dette overstiger det "regionen mottar" i skatteut-
jamningsmidler i dag. Eventuelt bortfall av disse midler 
samt reduksjon av tilskottsprosenten til undervisning med 
ca. 10 prosent, kan likevel medføre at nettoeffekten blir 
redusert med ca. 14,3 mill. kr. pr. år. I tillegg til dette 
kommer inntekter fra konsesjonsavgifter og eventuelle ge-
vinster fra salg av konsesjonskraft. Anlegget vil under ut-
byggingsperioden på 15 år, i gjennomsnitt sysselsette ca. 
100 personer fra regionen. Det kan regnes med ca. 50 varige 
arbeidsplasser ved kraftanlegget. 

Alternativ D 

utbygging etter dette alternativet vil foregå over kortere 
tidsrom og gi en mindre økning i skatteinntektene i regionen 
enn ved utbygging etter alt. C. Det blir ikke gitt noen 
nærmere vurdering av disse forhold i denne rapporten. 
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5 OPPSUMMERING 

5.0 Utyggingsplan (Kartbilag 3.1 C og 3.1 D) 

Tovdalsvassdraget ligger mellom Nidelvvassdraget og Otra-
vassdraget. Vassdraget har et totalt nedbørfelt på 1888,0 
km2 (1845,5 km2 ved topp Boenfoss), hvorav det aller meste 
ligger i Aust-Agder fylke. Kun ca. 1,8% av feltet lengst mot 
nordøst kommer inn i Telemark fylke. Tovdalsvassdraget 
renner til havet i Topdalsfjorden ved Kjevik i Kristiansand 
kommune, og det aller nederste parti med bl.a. det nederste 
utbyggbare fall, ligger således i Vest-Agder. 

Følgende kommuner har deler av vassdraget innen sine 
grenser: Valle, Bygland, Amli, Froland, Evje og Hornnes, 
Iveland og Birkenes i Aust-Agder, Fyresdal i Telemark og 
Kristiansand i Vest-Agder. 

Det foreligger to alternativer for utbygging av vassdraget: 

Alternativ C - utbygging til Skjeggedal. 

Foruten opprettelse av 5 nye reguleringsmagasiner omfatter 
planen bygging av 9 kraftstasjoner og en utvidelse av eksi-
sterende Hanefossen kraftstasjon. Fullt utbygget er instal-
lasjonen 186,8 MW og gjennomsnittlig årsproduksjon ca. 749,5 
GWh. Med utgangspunkt i kostnadsnivået 1.1.82 er utbyg-
gingen kostnadsberegnet til 1446,2 mill. kr. Dette til-
svarer 1,93 kr/kWh som er innenfor kostnadsklasse IIB. I 
det følgende er midlere årsproduksjon og spesifikk kostnad 
angitt i parentes etter de enkelte kraftstasjoner. 

Eksisterende fløtningsregulering i Straumsfjorden (4m) opp-
rettholdes. Like nord for topp Rjukanfoss bygges en mindre 
betongdam. Fra denne inntaksdammen føres vannet i en ca. 
20,6 km lang tunnel til Homstøl/Eptevatn (Skjeggedal) for 
utnyttelse i Gjuv Kraftstasjon (63,0 GWh/1,92 kr/kWh). 

I Homstøl/Eptevatn økes HRV med 26 m ved at det anlegges ny 
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fyllingsdam like nedenfor eksisterende dam. Fra det nye 
magasinet føres vannet i en ca. 6,3 km lang tunnel for 
utnyttelse i Skjeggedalsfoss kraftstasjon (210,0 GWh/l,58 
kr/kWh). Denne kraftstasjonen utnytter fallet mellom maga-
sinet i Homstøl/Eptevatn og Mjåvassfjorden. 

Hovland kraftstasjon (61,0 GWh/2,37 kr/kWh) bygges for å 
utnytte fallet mellom magasinet VikstØlvatn og Flateland ved 
Vågsdalsfjord . 

• 

Vannet fra disse ovenforliggende kraftstasjoner utnyttes 
først i Skripelandsfoss kraftstasjon (25,0 GWh/2,70 kr/kWh) 
som utnytter fallet mellom Kolstraumfjorden og 
Hanefossmagasinet og dernest i Hanefossen kraftstasjon Il 
(30,5 GWh/2,66 kr/kWh) som utnytter fallet ned til 
Herefossfjorden . Kraftstasjon Il i Hanefossen bygges på 
grunn av for liten installasjon i eksisterende kraftstasjon. 

Rislåfoss kraftstasjon (54,0 GWh/2,15 kr/kWh) utnytter 
fallet mellom Herefossfjorden og Senumstadfjorden. Delvis 
med tanke på flomdemping reguleres Herefossfjorden 2 m. (0,5 
m heving, 1,5 m senking). 

::::L.:::a",k:::s:.::e:..:f:.::o:.::s:.::s,,--------,k:.:.r:::..:::a=.f:::t.:::s:.::t:::a:.::s,...jc::0:.::.:n (38, ° GWh/2, 46 kr /kWh) utnytter 
fallet i elven mellom Senumstadfjorden og Flå. Ved foten av 
Laksefoss bygges en ca. 10 m hØY dam som bringer vannstanden 
opp i høyde med Senumstasfjorden. 

(72,0 GWh/l,92 kr/kWh) utnytter 
fallet i elven mellom Flå og Lunden bro. på toppen av 
Gry te foss bygges en ca. 10 m hØY dam. Fra inntaket ledes 
vannet gjennom en tunnel langs vestre elvebredd. 

Flakk kraftstasjon (142,0 GWh/l,62 kr/kWh) utnytter fallet 
mellom Natveitmagasinet og Lunden bro i Tovdalsvassdraget. 
Ved Natveit bygges en ca. 32 m hØY dam som ved fylt magasin 
bringer vannstanden opp til kote 190. Rettåna i Oggevatns 
nordligste utlØp, stenges og overføres til Dikeelv. Oggevatn 
reguleres l m. For overføring av avløpet fra Ljosevatn til 
Oggevatn må det bygges en kanal og et bekkeleie må utbedres 
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for å ta den økte vannføringen. 

Boen kraftstasjon (54,0 GWh/2,26 kr/kWh) utnytter fallet i 
elva fra ovenfor Boenfoss til kote O. på toppen av fossen 
bygges en dam og vannet ledes i tunnel langs vestre elve-
bredd. 

Alternativ D - utbygging i eget vassdrag. 

utbyggingen forutsetter etablering av 4 nye magasiner. Det 
må bygges 9 kraftstasjoner med en samlet installasjon på 
138,0 MW. Gjennomsnittlig årsproduksjon blir ca. 563,3 GWh. 
utbyggingen er kostnadsberegnet til 1115,5 mill. kr 
(1.1.82). Dette tilsvarer 1,98 kr/kWh som er innenfor kost-
nadsklasse Ill. 

utbyggingen forutsetter at eksisterende fløtningsregulering 
i Straumsfjorden (4 m) opprettholdes. Første fallutnyttelse 
videre nedover i Tovdalsgreina av vassdraget blir ved Hynne-
kleiv. på toppen av Hauglandsfoss bygges en dam. Fra inn-
taket ledes vannet i tunnel ned til nordenden av Gauslå-
fjorden med utnyttelse i Hauglandsfoss kraftstasjon (62,7 
GWh/1,46 kr/kWh). 

For utnyttelse av fallet mellom Gauslåfjorden og Herefoss-
fjorden bygges Herefoss kraftstasjon (32,1 GWh/1,95 kr/kWh. 

HRV i magasinet i Homstøl/Eptevatn økes med 6 m. Fallet 
mellom dette magasinet og Mjåvassfjorden utnyttes i Skjegge-
dalsfoss kraftstasjon (76,7 GWh/2,50 kr/KWh). Inn på til-
løpstunne1len til kraftstasjonen føres også avløpet fra Øvre 
Skjeggedal via en overføringstunnel med inntak i Småvatni. 

Stasjonen Hovland bygges som ved alt. C. 

I Ulda1sgreina av vassdraget blir det ikke lønnsomt å bygge 
ut kraftstasjonen Skripelandsfoss. Hanefossen kraftstasjon 
trenger heller ikke utvidelse. 

I vassdraget nedenfor Herefoss blir utbyggingen som 
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beskrevet under alt. c. 

En oversikt over eksisterende og foreslåtte magasiner for 
begge utbyggingsalternativer vist i tabellform på s. 3-13 
og s. 3-14. 

5.1 Konsekvenser ved eventuell utbygging. 

Reguleringer og vannføringsendringer 

Alternativ C. 

Avløpet fra feltene nord for inntaksdammen i Ardalen 
overføres til Skjeggedal. Feltene har et totalt areal på 
274,5 km2 med et midlere avløp på ca. 10,3 m3 /s. Dette 
innebærer at Tovdalselva i store deler av året vil være tørr 
ved Dale. Ved Austenå vil avrenning fra restfeltet bidra 
til å opprettholde en midlere vannføring som tilsvarer 10% 
av dagens midlere vannføring. Ved Hauglandsfoss vil midlere 
vannføring være ca. 45& av dagens nivå og ved innløpet i 
Herefossfjorden ca. 52% av dagens nivå. 

Vesteråna, Hovlandsåna, Engelandsåna, Rettåna og Dikeelv 
nedstrøms Natveit får sterkt redusert vannføring. 

Overføring av avløpet fra nedbørfeltene oppstrøms dammen i 
Ardalen medfører at midlere vannføring i Skjeggedalsåna øker 

3 med ca. 10,3 m /s nedstrøms utløpet fra Skjeggedalsfoss 
kraftstasjon. 

Det forutsettes at kraftproduksjonen fra vassdraget skal tas 
ut som ca. 77% vinterkraft (1.10. - 30.4.), og resten som 
sommerkraft. Ved Boen antas vannføringen i vinterhalvåret i 
gjennomsnitt å øke med 12-15 m3 /s, mens 
sommerstid blir 7-9 m3 /s lavere enn i dag. 

vannføringen 

Elvestrekninger med redusert vannføring får nedsatt resi-
pientkapasitet, Særlig nedstrøms tettstedet Birkeland kan 
redusert sommervannføring gi nedsatt vannkvalitet og økende 



5 - 5 

begroing. Redusert sommervannføring kan også påvirke for-
holdene i Topdalsfjorden. 

Alternativ D. 

utbygging etter dette alternativet medfører periodevis redu-
sert vannføring nedstrøms Straumsfjorden når magasinet 
fylles. utover dette vil en utbygging ikke gi endringer i 
vannføringsforholdene i Tovdalsgreina av vassdraget. 

I Skjeggedalsåna vil det bli redusert vannføring på elve-
strekningen mellom utløpet av Småvatni og utløpet fra 
Skjeggedalsfoss kraftstasjon. 

Overføring av avløpet fra Rettåna og Engelsåna mot Oggevatn 
medfører at midlere vannføring i Uldalsvassdraget reduseres 
med 7,7 m3 is. 

utbygging etter dette alt. medfører mindre endringer i vann-
føringens fordeling over året enn ved utbygging etter alt. 
C. 

Is og vanntemperatur 

Alternativ C 

En utbygging vil medføre temperaturendringer i Tovdalselva 
mellom Austenå og Gauslåfjorden og i Skjeggedalsåna nedenfor 
Skjeggedalsfoss kraftstasjon. Isforholdene kan bli mer sta-
bile i Tovdalselva mellom Dale og Herefossfjorden, mens det 
i Skjeggedalsåna blir mer åpne partier og dårligere is 
nedenfor Skjeggedalsfoss kraftstasjon. 

Det ventes også temperaturendringer i Tovdalselva nedenfor 
Flakk kraftstasjon og i Hovlandsåna. I Hovlandsåna vil det 
bli mer stabile isforhold enn i dag, mens Tovdalselva stort 
sett vil gå åpen fra Flaksvatn til forbi Boen kraftstasjon. 
Ferdsel på Natveitmagasinet blir vanskelig på grunn av opp-
sprukket is. Isen i Topdalsfjorden endres neppe særlig i 
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utbredelse, men kan bli tykkere i kalde vintrer. 

uttappingen av Straumsfjorden bør foregå jevnt 
vinteren for å unngå isganger i elva nedenfor. 

Alternativ D 

utover 

En utbygging medfØrer at temperatur- og isforholdene i 
Tovdalselva mellom Dale og Herefossfjorden neppe endres 
merkbart. Også i Skjeggedalslåna blir det mindre endringer 
enn ved alt. C. Ellers i vassdraget blir endringene som i 
alt. C. 

Klima 

Alternativ C 

Magasinet i Homstøl/Eptevatn kan gi merkbare endringer i 
lokalklimaet. Om våren vil is og vann her forsinke 
temperaturstigningen i de nederste luftlag. Om høsten vil 
magasinet representere et varmereservoar, noe som vil 
medføre noe høyere nattetemperatur i de lavere nivåer. FØr 
isleggingen i november og desember, vil det kunne dannes 
frostrøyk over magasinet i perioder med lave temperaturer. 

Den Økte vintervannføringen i Skjeggedalsåna nedstrøms 
Skjeggedalsfoss kraftstsasjon vil fØre til at elva går åpen 
til Mj åvassfj orden. Også nedstrøms Herefossfjorden vil det 
bli mindre is enn nå. Over og like ved disse åpne elve-
strekninger kan det dannes tåke/frostrøyk i kaldværssitua-
sjoner vinterstid. 

I Tovdalselva ovenfor Herefossfjorden vil det bli mer is enn 
i dag. på denne strekningen vil det bli mindre frostrøyk 
enn nå, og like ved elvefaret kan det bli lavere tempera-
turer vinter og vår. 
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I lavtliggende terreng langs Topdalsfjorden kan Økt is-
hyppighet medføre lavere temperatur vinter og vår. 

Alternativ D 

En utbygging medfører at de lokalklimatiske forhold langs 
Tovdalselva mellom Dale og Herefoss neppe endres merkbart. 
Også i Skjeggedalsåna blir det mindre endringer enn ved ut-
bygging etter alt. C. I de øvrige deler av vassdraget blir 
endringene som ved alt. C. 

Naturvern 

Alternativ C 

Tovdalsvassdraget er en meget viktig referanse for vurdering 
av forsuringsutviklingen. Langtransporterte forurensninger 
og deres virkninger overvåkes kontinuerlig. Vassdraget er 
meget godt egnet som typeområde for mange fagfelt. 

Overføring av Tovdalselva mot Homstøl/Eptevatn anses som det 
mest konfliktfylte inngrepet. Dette vil redusere Tovdals-
elvas verdi som referansevassdrag. Et evt. landskapsvern-
område i Øvre Tovdal vil få redusesrt verdi ved at veibygg-
ing vil legge forholdene til rette for en sterkere utnytting 
av ressursene i Ardalen. 
De øvrige inngrepene i vassdraget vil også i ulik grad komme 
i konflikt med naturverninteresser. 

Alternativ D 

En utbygging etter dette alternativet anses mindre konflikt-
fylt i forhold til naturverninteressene. De vesentligste 
konfliktene er knyttet til etablering av Natveitmagasinet og 
enkelte avelvekraftstasjonene hvor opplevelsesverdien vil 
bli svært redusert ved en utbygging. 
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Friluftsliv 

Alternativ C 

Tovdalsvassdragets nedbørfelt spenner over et stort spekter 
av naturtyper med variert grad av påvirkning. Således er 
også mulighetene for å drive friluftsliv gode og varierte. 
Nedbørfeltet dekker viktige områder for friluftsliv i 
fylket. 

Overføring av vann fra Ardalen til HomstøljEptevatn og vei-
framføring fra Dale til inntaksdammen, vil føre til inngrep 
og åpne for en mer intensiv ressursutnyttelse i et område 
som i dag er lite berørt av nyere tekniske inngrep. Dette 
vil redusere opplevelsene av et større sammenhengende natur-
område i fylket. 

Redusert vannføring i Tovdalselva oppstrøms Herefoss og i 
sideelvene Dikeelva, Rettåna, Engelsåna, Hovlandsåna og 
Vesteråna, vil redusere opplevelsesverdier knyttet til disse 
elveavsnittene og gjøre områdene mindre egnet for padling, 
bading og sportsfiske. Disse betraktninger gjelder også i 
tilknytning til de elvekraftstasjonene som medfører tørr-
legging mellom inntak og utlØp. 

Alternativ D 

utbygging etter dette alternativet vil gi mindre verdi-
endringer for friluftsinteressene. 

utbygging av stasjonene Herefoss og Hauglandsfoss vil føre 
til redusert opplevelsesverdi ved at elveavsnitt blir tørr-
lagt og ved større anleggsinngrep. 

For de nedre deler av vassdraget og sideelver til Uldals-
vassdraget blir betraktningene som beskrevet under alt. C. 
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Vilt 

Alternativ C og D 

Tovdalsvassdragets nedbørfelt er godt egnet som et type-
og referanseområde for vilt på Sørlandet. Spesielt store 
viltinteresser knytter seg til de Øvre deler av vassdraget. 
En utbygging etter alt. D vil ikke medføre konflikter i 
dette området. Enhver utbygging av vassdraget vil imidler-
tid komme i konflikt med ønsket om å beholde nedbørfeltet 
som et type- og referanseområde for vilt. Selv om en ut-
bygging gir små endringer av produksjons- og bruksverdiene, 
anses likevel en utbygging som negativt for viltet i nedbør-
feltet. De negative virkningene blir størst ved utbygging 
etter alt. C. 

Fisk 

Alternativ C og D 

Tovdalsvassdraget var inntil for få år siden kjent som et 
rikt vassdrag med stor produksjon av fisk og stor bruks-
verdi. Mange fiskearter er representert: Laks, aure, 
abbor, sik, lagesild, ål, trepigget stingsild, hav- og elve-
niøye. 

Laksen er nå så godt som utryddet, og auren er i sterk til-
bakegang i store deler av vassdraget på grunn av forsuring. 
Som kompensasjon er det flere steder satt ut canadisk 
bekkerøye i fisketomme vann. 

Begge utbyggingsalternativ omfatter tørrlegging, og endret 
vannføringsmønster i store deler av vassdraget. Disse inn-
grep vil ytterligere forsterke de skadevirkninger fisken i 
dag er utsatt for som følge av forsuring, særlig på 
strekningen fra Herefossfjorden til Topdalsfjorden. Det vil 
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bli nødvendig å gjennomføre betydelige kompensasjonstiltak i 
form av kalking, fisketrapper, terskler, minstevannføring og 
utsetting av fisk. Kompensasjonstiltakene må baseres på de 
fiskeforholdene som eksisterte før forsuringen satte inn. 
En utbygging som planene skisserer vil, selv om kompensa-
sjonstiltak iverksettes, føre til reduksjon av vassdragets 
produksjons- og bruksverdi. Vassdragets høye referanse- og 
typeverdi vil også bli sterkt redusert. 

Vannforsyning 

Alternativ C 

Det er bosatt ca. 6300 personer innenfor vassdragets ned-
børfelt. 

En utbygging medfører at grendene Dale og Austenå i Tovdal 
må skaffes ny vannforsyning. Det kan videre bli aktuelt å 
gjennomføre kompensasjonstiltak av hensyn til vannforsyn-
ingsforholdene på Dølemo, Svenes, Herefoss, Vatnestraum, ved 
Boen Bruk og på straume i Setesdal. Dersom kompensasjons-
tiltak gjennomføres antas en utbygging i liten grad å 
påvirke vannforsyningsforholdene i vassdragets nedbØrfelt. 

Alternativ D 

utbygging etter dette alt. kommer ikke i konflikt med vann-
forsyningsinteresser langs Tovdalsgreina av vassdraget. på 
Høgeli i Skjeggedal kan det bli aktuelt å gjennomføre 
kompensasjonstiltak av hensyn til vannforsyningsforholdene. 
For øvrig blir betraktningene som under alt. C. 
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Vern mot forurensning 

Alternativ C 

Redusert sommervannføring vil gjøre Tovdalsvassdraget mindre 
egnet som resipient på strekningen mellom utløpet i 
Topdalsfjorden og Herefoss. Spesielt elveavsnittet 
nedstrøms Birkeland vil bli mindre egnet som resipient. 

Uldalsvassdraget vil i liten grad få endret verdi som resi-
pient ved utbygging. 

Tovdalselva oppstrøms Herefoss vil få permanent redusert 
vannføring og bli klart mindre egnet som resipient. Dette 
antas i mindre grad å komme i konflikt med dagens resipient-
interesser langs vassdraget, med unntak av grendene Austenå 
og Dale. 

Alternativ D 

En utbygging etter dette alt. vil medfØre mindre endringer i 
vannføringens fordeling over året, og vil derfor samlet gi 
mindre konflikter i forhold til resipientforholdene i vass-
draget. 

Tovdalselva oppstrøms Herefoss anses ikke som et konflikt-
område ved utbygging etter dette alt. Unntakene er de tørr-
lagte strekningene i tilknytning til stasjonene Herefoss og 
Hauglandsfoss. 

Vassdragsavsnittet mellom utlØpet fra Flakk kraftstasjon og 
Topdalsfjorden må også anses som et konfliktområde ved ut-
bygging etter dette alt. 

For begge utbyggingsalternativ gjelder at Rettåna, Engels-
åna, Hovlandsåna og vesteråna bli lite egnet som resipi-
enter. 
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Kulturminnevern 

Alternativ C 

Tovdalsvassdraget har en meget rik og variert kulturminne-
bestand som dekker et langt tidsrom. Det er egnet som type-
vassdrag for Aust-Agder, til dels også for et større område 
i Sør-Norge. Spesielt interessante er de usedvanlig mange 
steinalderboplassene, ødegrenda i Ardalen fra jern-
alder/middelalder som senere ble stølsgrend, bygningsmiljøet 
fra omkring 1900 og kulturminnene knyttet til tømmerfløting. 

Kulturminnene er viktige i lokal, regional og i lands-
omfattende sammenheng. Mange av dem har nær funksjonell 
eller visuell tilknytning til elver og vann. 

Tovda1svassdraget er i motsetning til omkringliggende 
vassdrag - lite berørt av moderne tekniske inngrep. 

I videreføringsprosjektet har en sløyfet de øvre kraft-
stasjonene i hovedvassdraget. Konfliktene er likevel meget 
store for kulturminnevernet. Inngrepene vil føre til at 
mange kulturminner ødelegges eller skades og kulturland-
skapet blir sterkt forringet. 

En stor del av vassdragsområdets kulturhistoriske verdi 
ligger i det at det utgjør en helhet med hele spekteret av 
landskapstyper og ulike typer kulturminner. Området bør 
derfor vurderes under ett, og ethvert inngrep av betydning i 
en del av vassdraget vil få konsekvenser for hele vass-
draget. 

Alternativ D 

Betraktningene blir som beskrevet under alt. C. 
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Jordbruk 

Alternativ C 

En utbygging vil medføre både negative og positive virk-
ninger for jordbruksinteressene i området. De alvorligste 
negative virkninger er at selve produksjonspotensialet for 
jordbruksnæringa blir redusert ved neddemmingjforsumping av 
produktive arealer. Positive virkninger er at mulighetene 
for utnytting av jordbruksressursene i enkelte områder vil 
bedres ved utbygging. Senking/redusert vannføring og kana-
lisering vil gjøre dyrking lettere, kompensasjonsveier vil 
gi dyrkbare areal veiløsning. 

En betydelig positiv effekt for jordbruket vil være at flom-
forholdene blir bedret ved en utbygging, og at vannfØringen 
reduseres på strekningen Dale-Gauslå. 

Samlet synes en utbygging å påføre produksjonspotensialet i 
jordbruket en positiv verdiendring. 

Alternativ D 

En utbygging etter dette alternativet vil i store trekk gi 
tilsvarende negative konsekvenser som alt. C, men de for-
sumpede arealer vil bli langt større. I tillegg vil dette 
utbyggingsalternativet umuliggjøre oppdyrking av relativt 
store arealer. 

I og med at en ved denne utbygging ikke får overføring av 
vann fra Øvre del av Tovdalselva til Skjeggedal, vil en ikke 
oppnå de positive gevinster som redusert vannføring vil gi 
for strekningen Gauslå-Dale. 

Samlet synes en utbygging å påføre produksjonspotensialet i 

jordbruket en negativ verdiendring. 
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Skogbruk 

Alternativ C 

utbygging vil samlet føre til tap av store skogarealer 
gjennom neddemming og omdisponering til kraftlinjetraseer, 
anleggsveier, tipper, massetak og riggområder. 

Tap av isveier medfører vanskeliggjort atkomst til tilstØt-
ende skogarealer. 

En utbygging medfører tap av muligheten for å ta opp igjen 
gjennomgående fløtning i vassdraget. 

De skisserte kraftlinjene vil gi driftsmessige ulemper for 
tilstØtende skogarealer. 

Skogbruket får store fordeler ved anlegg av kompensasjons-
og anleggsveier. Det planlagte veinett vil ha betydning for 
drift av ca. 200.000 dekar skog. Samlet vil derfor en ut-
bygging etter dette alternativet gi en stor verdiøkning for 
skogbruket i nedbørfeltet. 

Alternativ D 

En utbygging etter dette alternativet medfører tap av mindre 
skogarealer enn ved utbygging etter alt. C. Det synes 
imidlertid uklart om en utbygging etter dette alt. vil 
utløse bygging av de avtalte kompensasjonsveiene. Dersom 
disse ikke blir bygd vil en utbygging samlet være negativt 
for skogbruket i området. 

Reindrift 

Det knytter seg ikke reindriftsinteresser til nedbørfeltet. 
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Flom- og erosjonssikring 

Alternativ C 

Jordbruksarealer langs Skjeggedalsåna med sidevassdrag og 
Tovdalselva er utsatt for oversvømmelse ved flom. 
erosjonsproblemer forekommer på enkelte partier. 

Mindre 

En utbygging medfører overføring av øvre deler av Tovdals-
elva til Skjeggedal. Magasinering som angitt ventes å få 
gunstig effekt på flomforholdene i sin alminnelighet, og 
dermed også på erosjonsforholdene i berørte vassdrag. Noe 
Økt vintervannføring i Skjeggedalsåna og vassdraget nedenfor 
Herefossfjorden vil øke faren for erosjon. 

Alternativ D 

En utbygging medfører Økt vintervannføring i Tovdalselva 
mellom Rjukanfoss og Herefossfjorden. Samtidig vil 
Skjeggedalsåna få vesentlig reduksjon av vintervannføringen. 
Noe økt erosjonsfare må forventes i Tovdalselva. 

Transport 

Alternativ C 

Endrete isforhold vil vanskeliggjøre 
magasiner og enkelte elvestrekninger. 
ulemper for båttrafikken sommerstid 
nedtappet. 

bruk av isveier på 
Det vil dessuten bli 

når magasinene er 

utbygging medfører at det bygges ca. 22,3 km med anleggs-
veier. utover dette er det som kompensasjon for tapte 
fløtningsmuligheter, enighet om at utbygger bekoster bygging 
av ca. 117 km skogsbilvei og ca. 20 km traktorvei. 
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Samlet vil en utbygging gi en vesentlig forbedring av tran-
sport forholdene i nedbørfeltet. 

Alternativ D 

En utbygging etter dette alternativet vil gi mindre negative 
virkninger for transport forholdene enn ved utbygging etter 
alt. C. 

utbygging medfØrer at det bygges 4,3 km med anleggsveier. 
Dette vil være positivt for transportforholdene. 

Det er uvisst i hvor stor utstrekning utbygging etter dette 
alt. medfører at tapte fløtningsmuligheter må kompenseres 
med veibygging. Fløtningen er imidlertid av underordnet 
betydning i transportsammenheng i vassdraget. En utbygging 
etter dette alt. vurderes samlet som negativt for tran-
sportforholdene i nedbØrfeltet. 

Regional økonomi 

Alternativ C 

Anleggsperioden vil vare ca. 15 år og antas i gjennomsnitt å 
sysselsette 100 personer fra regionen. Etter anleggsperiod-
en blir det ca. 50 varige arbeidsplasser. Regionen antas å 
få ca. 0,7 mill. kr. pr. år i økte skatteinntekter under 
anleggsperioden. Etter anleggsperioden vil regionen få en 
brutto økning i skatteinntekter på 12,7-18,2 mill. kr. pr. 
år. 

Disse betraktningene er hentet fra den tidligere vassdrags-
rapporten om Tovdalsvassdraget. Da en utbygging etter alt. 
C vil ha noe mindre omfang enn utbygging etter de tidligere 
alt. A og B, må det ventes en viss reduksjon av størrelsen 
over. 
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Alternativ D 

utbygging etter dette alternativ vil foregå over kortere tid 
og gi en mindre økning i skatteinntektene i regionen enn ved 
utbygging etter alt. c. 



)amlat plan OMRÅDEKLASSIFISERING, FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING, 
DATAGRUNNLAG 

- --- -- ----

ProsJekt: Ol BOEN 

Fylke(r): Vest-Agder 

Alternativ: C og D 

Kommune(r): Kristiansand 
Vassdrag: Tovdalsvassdraget 

. ----------------------- ------

Mdl<s ytelse (MW):12,5 Spesifikk kostnad (kr./kWh): 2,26 C/2,09 D 

Midlere arsproduksjon (GWh/ar): 54, O C/52, 5 D Kostnadsklasse III (begge alt.) 

Bru kerinteresse/tema 1 Områdets 
verdi før 

utbygging 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av evt. utbygging 

3 Data-
grunn-

lag 

4 Merknader 

---------------

Naturvern 
-

Fnluftsliv 

Store negative 
Store negative 

---------------
Vilt Små negative 

A 

B 

B 
.. ---

Fisk Middels negative B 
------ ,--.--.----.. -- -- -------------- ---1---_._-+------_.---1 

Vannforsyning Ingen B 
---- .--.----- f-------.--------

Vern mot forurensning Middels negative B 
r------+-------------

Kulturminnevern Store negative A/B 
, ........... Midde1..s-negative- - 1-------,;.. JOrdbruk 

1--_ .. _t_S-k--og--'--b-ruk-.----Ingen ........... _- _._--- - ---

Jord og skogbruk 
-- - -

Reindrift Ingen int. 
------------+-.. " ...... ,-- -- --_ ... _ ... 

Flnm og erosjonsslknng Små negative C 

l '"',"port ; 
- -- - ----.-----------+---___J-----------1 

Ingen B 

Is oq vanntemperatur >i/f --- ---------- ::;<f Ingen B 

K Imw ';""' Ingen B 

Regionaløkonomi 

Det blir bare angitt regionaløkonomiske virkninger ved full 
utbygging etter alt. C og D. 

1 Olllriidets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektomradets generelle 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig omradevurdering 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks. 
nilturvern og friluftsliv. 

Klassifiseringsnøkkel: 
•••• Meget høy verdi 
••• Høy verdi 
•• Middels verdi 
• Liten/ingen verdi 

.. _._---------------1 

2 ForeløpIge konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/temaer endres når 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

MII,II 
',1(1111 ',I(JH! MIPI)!I:, SMA 

INGEN 
POSITIV! 
fli Hl 

NI CAIlvr 
I(ONSFKVfNSrrl SMA MlllDflS STORE 

MEGET 
STORE 

I 
I L L ___ _ _l ___ __ . ______ J 

3 1(/assi{,s/"(Jllg ilV dalagr/Jnnlag. 
f-01!)l;llde klassifisenngsnøkkel blir brukt. 
A Meget godt. B Godt. C: Middels O: Mindre tilfredsstillende. 



)amlat plan OMRÅDEKLASSIFISERING, FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING, 
DATAGRUNNLAG 

-------------

ProsJf!k t: 02 GRYTEFOSS 

Fylke(r) Aust-Agder 

Alternativ C og D 

Kommune(r): Birkenes 

Vassdrag: Tovdalsvassdraget 

ytelse (MW):15,0 Spesifikk kostnad (kr./kWh): 1,92 C/l,70 D 

Midlere årsproduksjon (GWh/ar): 72, O C/69 , 8 D Kostnadsklasse: Il B (begge alt.) --
Brukerinteresse/tema 1 Områdets 

verdi før 
utbygging 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av evt utbygging 

3 Data-
grunn-

lag 

4 Merknader 

- --- -------- r---- ---------

A Naturvern negative 
- ------ -- --- --

Friluftsliv Store negative B ------ [--------+----------1 -------- -

Vilt Små negative B 

Meget store negative 

Vannforsyninn Ingen 
1---- -- -

Vfnn mot forurensning Små negative 
--- .. _ .. d ...... _._ ••• - ---1----=--=-+-----------1 

Kulturlninnevern Store negative 

Jord og skogbruk 
- - .... " ...... 

Retndrift 

-------------

Transport 

Is og vanntemperatur 
-

Klima Ingen 

Reoionaløkonomi 
Det blir bare angitt regionalØkonc:miske virkninger ved full 

utbygging etter alt. C og D. 

1 Omriidets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet En slik prosjekt uavhengig områdevurdering 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks. 
naturvern og friluftsliv. 

- -- - - - ----- --------

K/assifiseringsnøkke/: 
•••• Meget høy verdi 
• •• Høy verdi 
•• Middels verdi 
• liten/ingen verdi 

2 Foreloplge konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/temaer endres når 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

MI'" I 
r (lIU :.t <lHf 

1 _ _ 
MIIJllHS SMA 

_1 

INCfN 
l'llSIIIVf 

I LI fil 
NEl;AIIVI 

NSf" 

_ __ l 
SMA 

NI (;AIIV, KClNSfKv! NSf Il 1'():;IIIVt K()Nst NSI Il 

3 Klassihwmng av datagrunnlag. 
Føl!jemJe klassifiseringsnøkkel blir brukt. 
A Meget godt. B Godt. C: Middels. D: Mtndre tilfredsstillende 

MIDDELS STORE 
MEGET 
STORE 

______ ___ ----'I 

--------------1 



)omlat plan 
Prosjekt: 03 IAKSEFOSS 

Fylke(r): Aust-Agder 

Maks. ytelse (MW): 8,0 

OMRADEKLASSIFISERING. FORELOPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING. 
DATAGRUNNLAG 

Alternativ: C og D 

Kommune(r): Birkenes 
Vassdrag: Tovdalsvassdraget 

Spesifikk kostnad (kr./kWh): 2,46 C/2, 27 D 

Midlere arsproduksjon (GWh/år): 38, O C/36, 6 D Kostnadsklasse: III (begge alt.) 

Brukerinteresse/tema 1 Områdets 
verdi før 

utbygging 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av evt. utbygging 

3 Data-
grunn-

lag 

4 Merknader 

--- --
Naturvern Middels n ative A 
Friluftsliv Små ___ __ _____ _ 
Vilt Små negative B 
Fisk Meget store negative B 

Vannforsyning Ingen B 

Vern mot forurensning B Ingen 
A/B Kulturminnevern Meget store negative 

. "'-,-.· ..• 70.",,·,.·.·" .. "1 Ingen 
Jord· og skogbruk -f., .. ... ___ __ --I 
Reindrift Inqen int. 

---- ---------.--11-----+---"----' -------iI 

Flom og erosjonssikring Ingen C 
- --------------.----t---

Transport Små [Ositive B 
-- --- . __ .-------_._----+------+----------1 

Is og vanntemperatur B Ingen ------------.------+----f------------I 
Klima Ingen B 

Regionaløkonomi 
Det blir bare angitt regionalØkonomiske virkninger ved full 
utbygging etter alt. C og D. 

Omradets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser. f.eks. 
naturvern og friluftsliv. 

KlassifiseringsnokkeI: 
.... Meget høy verdi 

Høy verdi 
Middels verdi 
Liten/ingen verdi 

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/temaer endres når 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

MI (d I 
:-; r OHI I 

I __ L __ . 

MIDDH 

J 1(/assifiwHillg ilV datagrunnlag. 

SM" 

føl\j(!IHJe klassiftsenngsnøkkellJlir brukt: 

INGEN 
POSITiVt 

[. LLf n 
NEGATIVt 

KllNSEKVfNsrH 

. l 
SMA 

fl. godt B Godt. C Middels. D: MlI1drc! ttlfll!(b:;ltllr!IHli! 

MIDDEl S SHlHt 

l _I. 

MEGET 
STORf 

_. J 



)amlC!t plan OMRAoEKLASSIFISERING. FORElØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING, 
DATAGRUNNLAG 

Prosjekl :04 RISLAF'OSS Alternativ: C og O 

Kommunel r): Birkenes 

Vassdrag:Tovdalsvassdraget 

Maks. ytelse (MW); 10,5 

Midlere årsproduksjon fGWh/å r) : 54,0 C/Sl,9 D 

Spesifikk kostnad (kr./kWh): 2,15 C/l,93 D 

Kostnadsklasse: lI! D/I! B D 

Brukerinteresse/tema 1 Områdets 
verdi før 

utbygging 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av evt. utbygging 

3 Data-
grunn-

lag 

4 Merknader 

Naturvern Store negative 

Friluftsliv Store negative 

Vil! negative 
Fisk Meget store negative 

Vannforsyning negative 

Vern mol forurensning ne:rative 
Kulturminnevern 

Jord - og skogbruk 

Reindrift 

Flom- og erosjonssikring 

Transport 

Is og vanntemperatur 

Klima 

Regionaløkonomi 
Det blir bare angitt regionalØkonaniske virkninger ved 

utbygging etter alt . C og D. 

lOmradefs verdi før utbygging: Angir en klassif isering av prosjektområdets generelle 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjekt uavhengig områdevurdering 
er et Ilødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks. 
naturvern og friluftsliv. 

A 
B 

B 

B 

B 

B 

c 
B 

B 

B 

full 

Klassifiseringsnøkkel,' 
•••• Meget høy verdi 

Høy verdi 
Middels verdi 
Liten/ingen verdi 

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/ temaer endres når 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

MII;II 
SI ()III S JUIl{ M IOI)( LS '"' 

INGEN 
POSI I IVI 

HUM 
NEGAIIV( 

'"' 
• NEGATIVE KONSHVE NSf l 'OS' !lvr KONSfKVfNSlFl 

3 Klils,'iifl:w!fliIY av datagrunnlag. 
Føluende klassifiseringsnøkkel blir brukt : 
A : Meget godt. B : Godt . C: Middels. D: Mindre tilfredsstillende. 

MIDDELS 

• 
STonE 

MEGET 
STOFlE 



)amlat plan OMRADEKLASSIFISERING. FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING. 
DATAGRUNNLAG 

Prosjekt: 05 HEREFOSS 

Fylke(r): Aust-Agder 
Alternativ: D 

Kommune(r): Birkenes 
Vassdrag: Tovdalsvassdraget 

Maks. ytelse (MW): 8, O Spesifikk kostnad (kr./kWh): 1,95 
Midlere årsproduksjon (GWh/år): 32, l Kostnadsklasse: III 

Brukerinteresse/tema 

Naturvern 

Friluftsliv 

Vil! 

Fisk 

Vannforsyning 

Vern mot forurensning 

Kulturminnevern 

Jord- og skogbruk 

Reindrift 

Flom· og erosjonssikring 

Transport 

Is og vanntemperatur 

Klima 

Regionaløkonomi 

1 Områdets 
verdi før 

utbygging 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av evt. utbygging 

Middels negative 
Middels negative 
Små negative 
Middels negative 

Små negative 
Middels negative 

3 Data-
grunn-

lag 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

A/B 

c 
B 

B 

B 

4 Merknader 

int. 

Det blir bare angitt regionaløkonaniske virkninger ved full 

utbygging etter alt. C og D. 

lOmradets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks. 
naturvern og friluftsliv. 

K/assifiseringsnøkke/: 
•••• Meget høy verdi 

Høy verdi 
Middels verdi 
Liten/ingen verdi 

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet .isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/temaer endres når 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

MII;rl 
SI ()(i! STORE MIDDELS SMA 

INGEN 
POSITIVE 

ELLER 
NEGATIVE 

KONSEKVENSER SMA 

- _ ______ ___ ----'-____ ---' ___ -----' 
MIDDELS srORE 

MEGET 
STORE 

.... ____ ___ ..L_ ____ 

NlliAfIVE KONSEKV[NSEH NSIII 

.. .. .. _.- _ •.. 

3 Klassifisering av datagrunnlag. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 
A: Meget godt. B: Godt. C: Middels. D: Mindre tilfredsstillende. 



kimlC!t plan OMRAoEKlASSIFISERING. FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING, 
OATAGRUNNLAG 

Prosjekt: 06 HAlNLANDSFOSS 

Fylke(r) " Aust-Agder 

Alternativ: D 

Kommune(r): Froland 

Vassdrag:'lbvda1svassdraget 

Maks. ytelse (MW): 14, O Spesifikk kostnad (kr./kWh): 1,46 

Midlere årsprOduksjon (GWh/år) : 62,7 Kostnadsklasse: IlA 

Brukerinteresse/tema , Områdets 
verdi før 

utbygging 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av evt. utbygging 

3 Data-
grunn-

lag 

4 Merknader 

Naturvern 

Friluftsliv 

Vilt 

Fisk 

Vannforsyning 

Vern mot forurensning 

Kulturminnevern 

Jord - og skogbruk 

Reindrift 

Flom - og erosjonssikring 

Tran sport 

Is og vanntemperatur 

Klima 

RC!uionaløkonomi 

Middels negative 
Middels negative 

Små 
Middels negative 
Ingen 

Små 
Meget store negative 

Ingen 
Ingen 

Ingen 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

c 
B 

B 

B 

Det blir bare angitt regionalØkoncmiske virkninger ved full 
utbygging etter alt. C og D. 

1 Områdels verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks. 
naturvern og friluftsliv. 

Klasslfiseringsnøkke/: 
.... Meget høy verdi 

Høy verdi 
Middels verdi 
Liten/ingen verdi 

2 Foreløpige konsekvenser avevi. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/temaer endres når 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

Mlla l 
:>111111 5 101H M IUDHS '"' 

INGt N 
POSITIVE 

f l LlR 
NfG A.T IVE 

KONSEI(V [NSER '"' MIDOELS STORE 
M EGE T 
SfQR f 

.-L ____ ____ ____ 

• NEGI\.I IVE I< ONSEK VENSEn I'OSIIIVE • 

3 Kla:iSlliserillg av datagrunnlag. 
Følgende klassifiseringsnøkkef blir brukt : 
A . Meget godt . B Godt . C: Middels. D: Mindre 



)omlat plan OMRADEKLASSIFISERING, FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING, 
DATAGRUNNLAG 

Prosjekt: Il HANEFOSSEN Il 

Fylke(r): Aust-Agder 
Alternativ: C Vassdrag: Tovdalsvassdraget 

Kommune(r): Birkenes 

Maks. ytelse (MW): 11,0 Spesifikk kostnad (kr/kWh): 2,66 
Midlere årsproduksjon (GWh/år): 30,5 Kostnadsklasse: III 

Brukerinteresse/tema 

Naturvern 

Friluftsliv 

Vilt 

Fisk 

Vannforsyning 

Vern mot forurensning 

Kulturminnevern 

Jord- og skogbruk 

Reindrift 

Flom· og erosjonssikring 

Transport 

Is og vanntemperatur 

Klima 

Regionaløkonomi 

1 Områdets 
verdi før 

utbygging 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av evt. utbygging 

Ingen 

Ingen 

Ingen 

3 Data-
grunn-

lag 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

C 

B 

B 

B 

4 Merknader 

Det blir bare angitt regionaløkonaniske virkninger ved full 

utbygging etter alt. C og D. 

lOmradets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks. 
naturvern og friluftsliv. 

K/assifiseringsnøkke/: 
•••• Meget høy verdi 

Høy verdi 
Middels verdi 
Liten/ingen verdi 

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/temaer endres når 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

MI(.rl 
SIOIH 

L__ 
STORE MIDDELS SMA 

INGEN 
POSITIVE 

ELLER 
NEGATIVE 

KONSEKVENSER SMA 

NEGATIVE KONSEKVENsEn POSITIVE KONSlKVENSEn 

3 Klassifisering av datagrunnlag. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 
A: Meget godt. B: Godt. C: Middels. D: Mindre tilfredsstillende. 

MIDDELS STORE 
MEGET 
STORE 

----1 

.-... --.-.. ---- --.--1 



plan OMRADEKLASSIFISERING, FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING, 
DATAGRUNNLAG 

Prosjekt: 12 SKRIPELl\NDSFOSS Alternativ: C Vassdrag: Tovdalsvassdraget 
Fylke(r): Aust-Agder Kommune(r): Froland,. Birkenes 

Maks. ytelse (MW): 5, O 

Midlere årsproduksjon (GWh/år) : 25,0 

Brukerinteresse/tema 

Naturvern 

Friluftsliv 

Vilt 

Fisk 
..------------------l 

Vannforsyning 

Vern mot forurensning 

Kulturminnevern 

Jord - og skogbruk 

Reindrift 

Flom ·· og erosjonssikring 

Transport 

Is og vanntemperatur 

Klima 

RegioniJløkonomi 

1 Områdets 
verdi før 

utbygging 

Spesifikk kostnad Ikr./kWh) : 2,70 

Kostnadsklasse: 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av ev!. utbygging 

Ingen 
Ingen 
Ingen 

Ingen 

tive 

positive 

III 

3 Data-
grunn-

lag 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

C 

B 

B 

B 

Det blir bare angitt regionalØkonaniske virkninger ved full 
utbygging etter alt. C og D. 

4 Merknader 

int . 

1 Omrade/s verdi før u/bygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks. 
naturvern og friluftsliv. 

KlassIfiseringsnøkkel: 
•••• Meget høy verdi 
••• Høy verdi 

Middels verdi 
liten/ingen verdi 

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/temaer endres når 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

MI(;!.I 
S IOHE MIOOElS SMA 

INGEN 
POSITIVE 

ElLER 
NEGATIVE 

KONSEKVENSER SMA MIDDELS srORf 
MEGET 
STORE 

L _ .-L--____ L-____ -L ______ L-____ -L ______ L-____ -L ____ 
• NEGATIVE KONSEKVENSER POSITIVE KONSEKVEN SEH • 

3 KliJssIAw!ring av datagrunnlag. 
Fø1ucnde klassifiseringsnøkkel blir brukt : 
A: Meget godt. B: Godt . C: Middels. D: Mindre tilfredsstillende. 



)amlat plan OMRADEKLASSIFISERING, FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING. 
DATAGRUNNLAG 

Prosjekt: 14 GJW 

Fylke(r): Aust-Agder 
Alternativ: C Vassdrag: Tovdalsvassdraget 

Kommune(r): Amli 

Maks. ytelse (MW): 7,6 + 15,2 

Midlere årsproduksjon (GWh/år): 63, O 

Spesifikk kostnad (kr./kWh): 1,92 

Kostnadsklasse: Il B 

Brukerinteresse/tema 

Naturvern 

Friluftsliv 

Vilt 

Fisk 

Vannforsyning 

Vern mot forurensning 

Kulturminnevern 

Jord- og skogbruk 

Reindrift 

Flom- og erosjonssikring 

Transport 

Is og vanntemperatur 

Klima 

Regionaløkonomi 

1 Områdets 
verdi før 

utbygging 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av evt. utbygging 

Meget store negative 

Store tive 
Store negative 
Store negative 
Små negative 

Middels positive 

3 Data-
grunn-

lag 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

C 

B 

B 

B 

4 Merknader 

int. 

Det blir bare angitt regionaløkonaniske virkninger ved full 

utbygging etter alt. C cx:I D. 

1 Områdets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks. 
naturvern og friluftsliv. 

Klassifiseringsnøkkel: 
•••• Meget høy verdi 

Høy verdi 
Middels verdi 
Liten/ingen verdi 

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/temaer endres når 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

MI(;f.1 
SIOHf SIOHE MIDDELS SMA 

INGEN 
POSITIVE 

ELLER 
NEGATIVE 

KONSEKVENSER SMA MIDDELS 

---.L ___ ._J_. .. NEGATIVE KONSEKVENSE Il POSITIVE KONSEKVENsrn 

STORE 
MEGET 
STORE 

-----

3 Klassih"eriflg av datagrunnlag. 
Føluende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 
A: Meget godt. B: Godt. C: Middels. D: Mindre tilfredsstillende. 



)amlet plan OMRADEKLASSIFISERING. FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING. 
DATAGRUNNLAG 

- ---- - - -.. 
Prosiekt:21 SKJEGGEDALSFOSS 

Fylke(r) : Aust-Agder 

Alternativ : C Vassdrag :'Ibvdalsvassdraget 

Kommune(r): Froland 

ytelse (MW) : 48,0 Spesifikk kostnad Ikr./kWh): 1,58 

Midlere årsproduksjon (GWh/år) : 210,0 Kostnadsklasse: HB 

Brukerinteresse/tema 1 Områdets 
verdi før 

utbygging 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av evt. utbygging 

3 Oata -
grunn-

lag 

4 Merknader 

Naturvern A 

____________ JL ____ __ _______ J 
Vill Store negative B 

Fisk negative B 

Vannforsyning B 

Vern mot forurensning B 

Kulturminnevern 

Jord · og skogbruk 

Reindrift 

Flom - og erosjonssikring c 
Transport B 

Is og vanntemperatur B 

Klima negative B 

Reuionaløkonomi 
Det blir bare angitt regionaløkonomiske virkninger ved full 

utbygging etter alt. C og D. 

lOmradeis verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks. 
naturvern og friluftsliv. 

Klassifiseringsnøkke/: 
•••• Meget høy verdi 

Høy verdi 
Middels verdi 
Liten/ ingen verdi 

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/ temaer endres når 
prosjekt et vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

MIljI. l 
SIO/ll MIDDEl:> SMA 

INGlN 
POSl lI Vl: 

ELLER 
NEGAJtvE 

KONSEKVfNSEIl SMA 

• NEGAIIVF KONSEKVENSEn I'O :;lltVI KONSl:KVENSt.H 

MIDD[LS 

• 

STORE 
MEGET 
STORE 

. __ _._---- - -

3 Klas.wh'\f!rillll av datagrunnlag. 
Føluende klassifiseringsnøkkel blir brukt : 
A : Meget 90dt . B: Godt. C: Middels. O: Mindre tilf redsoti llende. 



)amlC!t plan OMRADEKLASSIFISERING, FORElØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING. 
DATAGRUNNLAG 

Prosjekt: 21 SKJEGGEDALSFOSS Alternativ: D Vassdrag: Tovdalsvassdraget 
Fylke(r): Aust-Agder Kommune(r): Froland 

Maks. ytelse (MW): 16,0 Spesifikk kostnad (kr./kWh): 2,50 

Midlere årsproduksjon (GWh/år): 76,7 Kostnadsklasse: III 

Brukerinteresse/tema 

Naturvern 

Friluftsliv 

Vilt 

Fisk 

Vannforsyning 

Vern mot forurensning 

Kulturminnevern 

Jord- og skogbruk 

Reindrift 

Flom og erosjonssikring 

Transport 

Is og vanntemperatur 

Klima 

Regionaløkonomi 

1 Områdets 
verdi før 

utbygging 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av evt. utbygging 

Middels 
Små tive 
Middels negative 
Små negative 

negative 

positive 
negative 
negative 
negative 

3 Data-
grunn-

lag 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

c 
B 

B 

B 

4 Merknader 

Det blir bare angitt regionaløkonomiske virkninger ved full 
utbygging etter alt. C og D. 

1 Omradets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks. 
naturvern og friluftsliv. 

K/assifiseringsnøkke/: 
•••• Meget høy verdi 

Høy verdi 
Middels verdi 
Liten/ingen verdi 

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/temaer endres når 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

MI (;I I 
SIOHI SMA 

INGEN 
POSlllVl 

ELLER 
NEGATIVE 

KONSEKVENSER SMA MIDDELS 

L_ _----'--___ L... __ .-L. ______ .L .. NI (;AfIVE KONSEKVENSFH l'OSlflVf KONSI KVI NSIII 

:3 K/assih<;eril/g av datagrunnlag. 
Føluende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 
A Meget godt. B Godt. C: Middels. D: Mindre tilfredsstillende. 

STORE 
MEGET 
STORE 



)amlat plan OMRADEKLASSIFISERING, FORELOPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING. 
DATAGRUNNLAG 

- ------------ -- ----- --------------------1 
P,oSlekl : 22 HOVLIIND 

Fylkelr) : Aust-Agder 

Alternativ : C og D 

Kommunelr) : Birkenes 

Vassdra9 :Tovdalsvassdraget 

Maks_ ytelseIMW): 16,5 Spesifikk kostnad (kr./ kWh) : 2,37 (begge alt.) 

Midlere årsproduksjon IGWh/år):61, O (begge alt.) Kostnadsklasse: III (begge alt.) 

B rukeri ni eresse/t erna 1 Områdets 
verdi før 

utbygging 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av evt . utbygging 

3 Oata-
grunn -

lag 

4 Merknader 

Naturvern Små negative A 

Friluftsliv Små negative B 

V,II Middels negative B 

Fisk Middels negative B 

Vannforsyning B 

Vern mol forurensning B 

Kullurrninnevern Store negative 

Jord og skogbruk 

Reindrift int. 
Flom og erosjonssikring C 

Transport B 

Is og vanntemperat ur B 

Klima B 

AeHlonaløkonomi 
Det blir bare angitt regionalØkonaniske virkninger ved full 

utbygging etter alt. C og D. 

lOmradets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f .eks. 
naturvern og friluftsliv . 

Klassifiseringsnøkkel.' 
•••• Meget høy verdi 

Høy verdi 
Middels verdi 
Liten/ingen verdi 

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/ temaer endres når 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan. 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

Mll,11 
S lOW :.i IOHl M IDDELS SMA 

INGEN 
POSI1IVF. 

ElLER 
NEGATIVE 

KONSEKVENs[n SMA MIDDElS 

I _ - ___ .L: - _ ___ -'--___ -'--____ L ___ -.-1 ____ --'-_ 
• N f(iArIV[ KONSEKV[NSEIl • 

SIORf 
ME GE I 
STOR! 

-- - --------------- ---- -- ---- - ------- - -1 

3 Klilsslh .. erill.C/ av datagrunnlag. 
Føluende klassifiseringsnøkkel blir brukt : 
A: Meget godt . 8 : Godt. C: Middels. O: Mindre tilfredsstillende. 



)amlC!t plan OMRADEKlASSIFISERING, FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING, 
DATAGRUNNLAG 

--------------------------- - -----------------------t 
ProsJekt: 31 FLAKK 

Fylke(r): Aust-Agder 
Alternativ: C og D 

Kommune(r): Birkenes 
Vassdrag: Tovda1svassdraget 

----------------------------------------------------1 
Maks_ ytelse (MW): 37,5 Spesifikk kostnad tkrjkWh): 1,62 C/1,51 D 
Midlere årsproduksjon (GWh/år): 142, O (begge alt} Kostnadsklasse: Il B C/Il A D 

Brukerinteresse/tema 

Naturvern 

Friluftsliv 

Vilt 

Fisk 

Vannforsyning 

Vern mot forurensning 

Kulturminnevern 

Jord og skogbruk 

Reindrift 

Flom og erosjonssikring 

Transport 

Is og vanntemperatur 

Klima 

Renionaløkonomi 

1 Områdets 
verdi før 

utbygging 

2 Foreløpige 
konsekvenser 

av evt. utbygging 

Store negative 
Store negative 
Store negative 
Middels negative 

Små negative 
-- _ Middels negative 

Små posi ti ve 
Middels negative 

negative 

negative 

tive 

3 Data-
grunn-

lag 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

C 

B 

B 

B 

4 Merknader 

Det blir bare angitt regionaløkonomiske virkninger ved full 
utbygging etter alt. C og D. 

1 Ornradets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks. 
naturvern og friluftsliv. 

Klassifiseringsnøkkel: 
•••• Meget høy verdi 

Høy verdi 
Middels verdi 
Liten/ingen verdi 

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/temaer endres når 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan, 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

MI (d I 
!lIOHI 

t _ 
I OHI: 

I ____ ...L 

MIDDELS SMA 

INGEN 
POSITIVE 

ELLER 
NEGATIVE 

KONSE KVE NSfil SMA 

N[GATIVE KONSEKVENSEH l'o:;lrIVI KnNS! KVI NSl 

3 Klassifisenflg av datagrunnlag. 
Føl\Jende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 
A Meget B' Godt. C: Middels_ O: Mindre tilfredsstillende_ 

MInDELS STORF 
MEGET 
STORE 

...J ____ _____ L ___ _ ___ .-J 
• 



ALT C: VURDERING AV KONSEKVENSENE VED FULL UTBYGGING . 
)amlC!t plan OMRADEKLASSIFISERING, FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING, 

DATAGRUNNLAG 
. - --

Prosjekt :lll TovdalsvassdragetAlternativ: C Vassdrag: Tovdalsvassdraget 
Fylkelr) : Aust- og Vest-Agder, 

Kommune(r) : Birkenes, Iveland, Froland, Amli, Evje og 
Telemark . Hornnes, Bygland,Valle, Kristiansand. FVresdal .. .. ___ o_o • 

Maks. ytelse IMW) : 186,8 Spesifikk kostnad Ikr./kWh): 1,93 (pr. 1.1.82 ) 
Midlere årsproduksjon IGWh/år) : 749,5 Kostnadsklasse: Il B (pr. 1.1.82) 

- -_ .. 
Bru kerint eresse/t erna 1 Områdets 2 Foreløpige 3 Data· 4 Merknader 

verdi før konsekvenser grunn -
utbygging av evl. utbygging lag 

.-

Naturvern **** Meoet store neo. A - ----
Friluftsliv **** Store negative B 

- --- - - .,. 

Vil! **** Store negative B _ . . . -
Fisk **** Meget store neg. B 

----- ----- ...,.''''C' c' , 
Vannforsyning . .: " Små negative B ._ -- ._ - --_.- - "" /'/%/1' ., 
Vern mot forurensning 

-/.;;/. Middels negative B 
h •• . . ;: . - . .- --

Kulturminnevern **** Meget store neg. A/B 
- -- ----- ...... ,.,; . Sma A ·Jordbruk 
Jord og skogbruk c' ':/.;'/'-0'/,.-.:/:- Store A Skogbruk "" " ' /-'4- "''):'- ;' ,);, ---- ._-- - - -------
Reindrift Ingen int. 

--
Flom - og erosjonssikring Middels positive C Tovdalselva 

--- -- - -- ;;;?j:"::8JfØ/::': 
Transport 

'0:)-;:: Store positive B 
_.- ---

Is og vanntemperatur Middels negative B ;;-:0;:/;--1,;::-' ,"./,/ 
. ._ . /, /'0. 

Klima " Middels negative B 

ReY1ollilløkonomi Anleggsperioden vil vare ca. 15 år og antas i gjennansnitt å 
sysselsette 100 personer fra regionen. Etter anleggsperioden blir det ca. 50 
varige arbeidsplasser. Regionen antas å få 0,7 mill. kr. o i økte ca. pr. ar 
skatteinntekter under anleggsperioden. Etter anleggsperioden vil regionen få en 
brutto økning i skatteinntekter på 12,7-18,2 mill. kr. pr. år. 

1 Dnu"adels verdi før utbygging: Angir en klassitisering av prosjektområdets generelle Klasslfiseringsnøkke/: 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering .... Meget høy verdi 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f .eks. . .. Høy verdi 
naturvern og friluftsliv . .. Middels verdi 

Liten/ingen verdi 
.--- ._-

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet isolert . Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/ temaer endres når 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan . 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

INGlN 
POSlllVl 

ELLER 
Mild I N EGATIVE MEG ET 
SI W!! MlDOH S SMA KONSFkvrN Sl1l SMA MIDDElS STO RE STORE 

I - .L. I I I _-----.1 I I I 
• NltiAllV[ KQNSlKVlN SfH I'OS11lVl KON Sr KVE:NS( f( • 

3 KIHssifl:<·;erlllg av datagrunnlag. 
klassifiseringsnøkkel blir brukt : 

A: Meget godl. B: Godl. C: Middels. O: Mindre tilfredsstillende. 



ALT. D: VUPDERING AV KONSEKVENSENE VED FULL tJrBYGGING 

)amlat plan OMRÅDEKLASSIFISERING, FORELØPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING, 
DATAGRUNNLAG 

f--- ---_._-- -

Prosjekt: 111 Tovdalsvassdraget\lternativ: O Vassdrag:Tovdalsvassdraget 
Aust- og Vest-Agder, Birkenes,Iveland,Froland,Amli,Evje og 

Fylke(r): l k Kommune(r): . . Te emar Bygland,Valle,Krlstlansand,Fyresdal 
f----

Maks_ ytelse (MW): 138,0 Spesifikk kostnad (kr./kWh): 1,98 (pr. 1.1. 82 

Midlere årsproduksjon (GWh/år): 563,3 Kostnadsklasse: III (pr. 1.1.82) 
f-----

Brukerinteresse/tema 1 Områdets 2 Foreløpige 3 Data- 4 Merknader 
verdi før konsekvenser grunn-

utbygging av evt. utbygging lag 
1------

Naturvern **** Middels negative A 
f---

Friluftsliv **** Middels negative B 
-- -- -------

Vilt **** Middels negative B 
1-- - - _'_0' 

Fisk **** Meget store neg. B 
-

",'';,:--/;::. ,> Vannforsyning , , , Små negative B 
-

Vern mot forurensning 
oj //: 'o:; 

Små negative B 
-- o> 

Kulturminnevern **** Meget store neg. A/B 
1-- .,,:_.o:'"';·_".·':"'x Mlddels ne.9ative A .l_ordbruk 

Jord og skogbruk -, - Middels A Skoqbruk 
------

Reindrift Ingen int. 
--

Flom og erosjonssikring ._; Små positive e 
- -- ----

Transport ;, Små negative B 

;:: Is og vanntemperatur Små negative B 
--- --

Klima Små negative B 

Regionaløkonomi 
Utbygging etter dette alternativet vil 

o 
kortere tid gi ga over og 

mindre økning i skatteinntektene i regionen enn ved utbygging 
etter alt. e. 

1 Omradets verdi før utbygging: Angir en klassifisering av prosjektområdets generelle Klasslliseringsnøkkel: 
verdi/bruk sett uavhengig av prosjektet. En slik prosjektuavhengig områdevurdering •••• Meget høy verdi 
er et nødvendig utgangspunkt for konsekvensvurderingen for flere interesser, f.eks, ... Høy verdi 
naturvern og friluftsliv, .. Middels verdi . Liten/ingen verdi 

2 Foreløpige konsekvenser av evt. utbygging: Disse konsekvensvurderingene er foreløpige og basert på en 
vurdering av prosjektet isolert. Konsekvensvurderingene vil/kan for flere interesser/temaer endres når 
prosjektet vurderes sammen med andre prosjekter i Samlet Plan, 
Følgende klassifiseringsnøkkel blir brukt: 

INC,EN 
POSITIVE 

ELLE R 
MI (d I NEGATiVt MEGET 
SI()11f lURE MIDDELS SMA KONSEKVENSfIl SMA MIDDELS srORE STORE 

L _____ l ______ l_ I 1 ______ .-1 _____ I I I 
<Ill NEGATIVE KONSEKVENSEn POSITIVE KONSE KVE NSEH 

._--- ._-- ___ . - __ .. ____ 0_- ._--------_. --

3 av datagrunnlag, 
r klassifiseringsnøkkel hllr brukt: 
/\ Meget 90dt. B: Godt. C: Middels_ D: Mindre tilfredsstillende_ 
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6 KILDER 

Denne vassdragsrapporten bygger på følgende fagrapporter 
(for opplysninger om primærkilder 
rapportene). 

henvises til fag-

Fisk. Fagrapport utarbeidet av fiskerikonsulent Dag 
Matzow, Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvern-
avdelingen. 1986. 

F10m- og erosjonssikring. Fagrapport utarbeidet av inge-
niØr Jakob Gjerde, NVE-Forbygningsavdelingen. 1986. 

Friluftsliv. Fagrapport utarbeidet av fri1ufts- og natur-
vernkonsulent Sigurd A. Svalestad, Fylkesmannen i 
Aust-Agder, Miljøvernavdelingen. 1986. 

Is og vanntemperatur. Fagrapport utarbeidet av statshydro-
log Arve M. Tvede, NVE-Iskontoret. 1986. 

Jordbruk. Fagrapport utarbeidet av Fylkeslandbrukskontoret 
i Aust-Agder, Jordbruksetaten. 1986. 

Klima. Fagrapport utarbeidet av statsmeteorolog Eirik 
J. Førland, Det norske meteorologiske institutt. 
1984. 

Kulturminnevern. Fagrapport utarbeidet av prosjektleder 
Anne-Berit 0. Borchgrevink og fagkonsulent Li1 
Gustafson, Miljøverndepartementet. 1986. 

Naturvern. Fagrapport utarbeidet av fri1ufts- og natur-
vernkonsulent Sigurd A. Svalestad, Fylkesmannen 
i Aust-Agder, Miljøvernavdelingen. 1986. 

Regional Økonomi (kap. 4.12). Utarbeidet av Asplan A/S, 
Sandvika. 1984. 

Skogbruk. Fagrapport utarbeidet av Fylkeslandbrukskontoret 
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i Aust-Agder, Skogbruksetaten. 1985. 

Vannforsyning og vern mot forurensning. Fagrapport ut-
arbeidet av vassdragsforvalter Tom Egerhei, 
Fylkesmannen i Vest-Agder. 1986. 

Vasskraftprosjektene (kap. 3). 
B. Bardal A/S, HØvik. 

utarbeidet av Ingeniør A. 
1986. 

Vilt. Fagrapport utarbeidet av konsulent Bjørn Bjerke 
Larsen, Fylkesmannen i Vestfold, MiljØvernav-
delingen. 1986. 

(Øvrige avsnitt i vassdragsrapporten er utarbeidet av 
vassdragsforvalter Tom Egerhei, Fylkesmannen i Vest-Agder). 



Noen vanlig brukte faguttrykk 

Biotop 
Levested. Relativt velavgrenset område med 
forhold som passer visse planter og dyr. 
Bonitet 
Kvaliteten et jordareal har som voksested 
(i jord- og skogbruk). 

Diversitet, mangfold 
Variasjon i oppbygning og funksjon i et 
økosystem. 
Fornminner 
Kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder 
(før 1537). 
Geomorfologi 
Læren om formene på jordoverflata, deres 
opprinnelse og utvikling. 
Hydrologi 
Læren om vannets kretsløp (sirkulasjon og 
fordeling) og dets kjemiske og fysiske egen-
skaper m.m. 
Isgang 
Bunnis/sarr/oppbrukket is som føres nedover 
vassdraget. 
Kjøving 
Isdanneise i underkjølt, strømmende vann. 
Kvartærgeologi 
Læren om avsetninger på og utforming av 
jordas overflate under og etter de siste 
istidene. 
Limnologi 
Læren om fysiske, kjemiske og biologiske 
forhold i innsjøer, elver og brakkvannsområder. 

Kraftuttrykk 
HRV, LRV og NV 
Høyeste regulerte vannstand (HRV), laveste 
regulerte vannstand (LRV) og naturlig 
vannstand (NV). 
Magasinprosent 
Magasinets volum i'Yo av midlere årlig tilløp. 

Midlere bruttofall 
Midlere høydeforskjell mellom vannspeilene 
ved kraftverkets inntak og utløp. 

Midlere nettotall 
Midlere bruttofall redusert med totalt midlere 
falltap. 
Midlere energiekvivalent 
Midlere spesifikk produksjon (kWh/m 3 ) 

bestemt av midlere neltofall og kraft-
stasjonens virkningsgrad. 
Midlere års-. vinter- og sommerproduksjon 
Midlere årsproduksjon er produksjonen et 
kraftverk vil ha i ett år med normal nedbør. 

Naturgeografisk region 
En inndeling EN landet i regioner og under-
regioner ut fra naturforholdene. hovedsaklig 
bygd på vegetasjon, men også på geologi, 
klima, jordsmonn og dyreliv. 
Referanseområde 
Naturområde som er lite påvirka av inngrep og 
derfor kan brukes som sammenliknings-
grunnlag når en vil studere hva som skjer i 
tilsvarende områder som utsettes for inngrep. 
Resipient 
Mottaker av utslipp fra husholdning, jordbruk, 
industri m.m. Resipienten kan være mer eller 
mindre avgrenset, f.eks. en innsjø, ei elv eller 
et landområde. 
Sarr 
Iskrystaller eller ispartikler dannet i underkjølt. 
strømmende vann. 
SEFRAK -registerlng 
En registrering av kulturminner fra nyere tid, 
hittil for det meste hus. 
Typeområde, representativt område 
Område som er typisk (representativt) for en 
natur-/kultur-geografisk region, landsdel e.l. 
ØK -registrering 
Registrering (ennå ikke fullstendig) av kultur-
minner fra forhistorisk tid og middelalder i 
forbindelse med det økonomiske kartverket. 
Økosystem 
Samlingen av plante- og dyresamfunn og det 
uorganiske miljøet de lever i - innen et 
avgrenset område. 

-
Er inndelt i midlere vinterproduksjon (7 mnd.: 
1/10-30/4) og midlere sommerproduksjon 
(5 mnd.: 1/5-30/9). 

BruKstid 
Midlere årsproduksjon (kWh) dividert med 
kraftstasjonens maksimale effekt (kW). 
Enheter 
Effekt: 1 MW = 1000 kW 
Energi: 1 GWh = 1 million kWh 
Kostnadsklasser 
Viser kostnadene ved å bygge ut kraftverk i 
øre pr. kWh midlere årsproduksjon. I Samlet 
Plan brukes tall pr. l/l 1982. Prosjektene kan 
deles inn i fem kostnadsklasser. Prosjekter i 
klasse IVer ikke med i Samlet Plan. 
t 0-117 øre/kWh 
liA 117-156 øre/kWh 
IIB 156-195 øre/kWh 
III 195-273 øre/kWh 
IV Mer enn 273 ore/kWh 
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